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מאמר י ם ומחקרים שבסופן מוקדשות

המךכז'ס לפ'תוח ההוךאה בח'נוך
הגבוה ,שהתק"ס בק'ץ האחךו/

) for Educational Development
הוא ארגון העל העולמי של המרכךים
איתמר שבתאי

ההוראה; ובטיפול במצבים חריגים

לפיתוח ההוראה בחינוך הגבוה .בארגון

באךצות הבך'ת .המאמך גס מםכס

העל חברים יותר מ  30-ארגונים

שלושה מושב'ס נבחך'ס שהכותב'ס

ממדינות שונות )כל ארגון מייצג מדינה ( ,

לקחו בהס חלק.

מספר דקות לשאלות ותשובות  ,המושבים
נשאו אופי של דיונים או סדנאות
בנושאים השונים ,תוך שילוב פעילויות

של המשתתפים.
להלן נציג נושאים אחדים שנדונו בכנס
במסגרת המושבים השונים.

וביניהם גם פורום ראשי מרכךי ההוראה

בישראל  .החברים בכל ארגון הם אלה העוסקים במדינתם

מהות והתפתחות התחום של פיתוח סגל אקדמי

בהיבטים שונים של קידום ההוראה ופיתוח הסגל האקדמי

וקידום ההוראה והלמידה

בחינוך הגבוה ,בדרך כלל במסגרת מרכךים לקידום ההוראה ,וגם

כותרת אחד המושבים הייתה "הדרכים המובילות לקידום הוראה

אלה העוסקים במחקר בתחום.

ופיתוח סגל" .במושב ךה הוצגה ההתפתחות של התחום בעולם .

בכינוס המדובר השתתפו  265נציגים ממרכךים לקידום הוראה

הניצנים הראשונים לתחום הופיעו לפני  35שנה ,אולם רק בעשור

ופיתוח סגל ביותר מ  40-מדינות ,ביניהם ארבעה נציגים משלושה

האחרון קיבל התחום תנופה משמעותית  .כיום ניתן למצוא

מוסדות אקדמיים בישראל  .הכינוס היווה הךדמנות יוצאת מהכלל

כמעט בכל מוסד אקדמי יחידה לקידום ההוראה .הדיון נסב על

לשיתוף במידע ,בידע ,ברעיונות ובחידושים בתחומים השונים

כך שהנושא עדיין נמצא בהתפתחות ועל כך שבכל מוסד אקדמי

התומכים בהוראה אקדמית.

ניתן למצוא דגשים אחרים בחךון ובתפיסה ,וכפועל יוצא מכך

במהלך ארבעת ימי הכינוס התקיימו למעלה מ  140-הרצאות ,

גם בפעילות של המרכךים  .המרכךים נבדלים ביניהם גם מבחינת

מושבים  ,סדנאות ושולחנות עגולים בנושאים שונים .כל אלה

המבנה הארגוני ,המיקום במוסד האקדמי ,הכפיפות של ראש

עסקו בתחומים העיקריים שבהם עוסקים מרכךים לקידום הוראה

המרכך ,החשיבות המיוחסת להם והמשאבים העומדים לרשותם .

ופיתוח סגל במוסדות אקדמיים בעולם  :פיתוח וקידום הוראה

במוסדות אחדים הדגש הוא על הוראה וקידומה דרך ביצוע

ולמידה בחינוך הגבוה ,פיתוח סגל אקדמי ופיתוח ארגוני .שלושת

פעילויות שונות בקרב הסגל האקדמי ,ואילו באחרים מדגישים

התחומים הללו באו לידי ביטוי בנושאים השונים שנדונו בכנס.

את הלמידה וביצוע פעילויות בקרב הסטודנטים  .ישנם מוסדות

כותרת הכינוס הייתה  arship of :ו  Schoו  obaו Towards a g

המדגישים את פיתוח הסגל ואחרים העוסקים בפיתוח ארגוני

 opmentו  Deveו  .Educationaהכינוס עסק ,בין השא,ר במגמות

בכלל .בהרבה מוסדות ניתן למצוא שילוב של התחומים  ,כמו

גלובליות של פיתוח מלומדות בהוראה ולמידה החוצות גבולות

פעילויות בתחום ההוראה ביחד עם קידום ענייני למידה.
נושא נוסף שעלה לדיון היה חוסר מסלול התפתחות קבוע ועקבי
של הפעילות בתחום  ,ושהעוסקים במלאכה באים מכיוונים

ו.

גב' פנינה נוימן ,מזכיר רשויות ההוראה והמחקר

.2

ד"ר איתמר שבתאי ,ראש רשות ההוראה ,מרצה בכיר

בחוג לכלכלה ובביה"ס לתקשורת

ומדיסציפלינות שונים ,ומטבע הדברים הם בעלי אופן חשיבה
שונה ודוגלים בדגשים שונים .

לסיום הדיון הוצעו צעדים אופרטיביים אחדים למיסוד התחום
על בסיס הניסיון שנאסף במשך שנים והתובנות שהתגבשו  ,והם :
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קביעת דרכים לשיתוף ניירות עמרה של העוסקים בתחום מרחבי

במהלך ריון בכיתה על בעיה קשה המרצה צריך לנקוט בצערים הבאים:

העולם; הצעת סרנאות ופאנלים; ביצוע מחקרים בין-לאומיים; ופיתוח

.1

לקבוע כללי התנהגות בעת הדיון.

אתר לקהילה הבין-לאומית העוסקת בתחום שיעסוק בשיתוף מאמרים

.2

לעורר השתתפות רחבה ככל האפשר של סטודנטים שיביעו מגוון

ותגובות  .להלן קישור לאתר שמנוהל על ירי מנחי הריון הכולל מידע

רחב של השקפות ונקורות ראות .ניתן להשתמש בטכניקות של ריון

בנושא rg/pathways / :סhttp://www.iathe .

בקבוצות קטנות או לבקש מהסטורנטים לרשום בכתב הרהורים
על ההערות הפוגעות ,כדי שיוכלו להבהיר לעצמם את עמרותיהם
באופן אישי לפני חשיפתם לריון פומבי.

התמודדות עם "רגעים קשים" בכיתה

When Silence is not enough: Navigating
Heated Moments in Class
סטורנטים אינם תמיד מורעים לתפיסות של האחר ועלולים להעיר

הערות שהן תמימות לכאורה מבחינתם ,אך עלולות לפגוע בסטודנטים

.3

לבקש מהסטורנטים לחזור ולומר מהי העמרה שעליה הם מגיבים,

כרי לעורר הקשבה ולקרם הבנה טובה יותר מצד האחרים.

.4

לעתים על המרצה פשוט לא לעשות רבר .שתיקה של המרצה
עשויה להיות יעילה מכיוון שהיא מאפשרת לסטורנטים לחשוב,

להרהר ולנסח את תגובותיהם.

אחרים בחדר הכיתה ,בעיקר על רקע של גזע ,מין ,אמונה דתית או
השקפות פוליטיות .בעיה זו הולכת ומחריפה כתוצאה מכך שאוכלוסיות

הסטורנטים באוניברסיטאות ובמכללות נעשות מגוונות יותר ויותר

שפה אחידה למונחים אקדמיים

מבחינת ההרכב האנושי שלהן .לעתים קרובות המרצים אינם יודעים

אחר הנושאים המעניינים שעלה בכינוס היה הצורך בקביעת שפה

כיצד להגיב באופן מתאים על הערות פוגעות ומגיבים בשתיקה או

אחירה למונחים אקרמיים מקובלים בעולם האקרמיה .נושא זה ממחיש

בכעס.

מזווית מעניינת את השונות הקיימת בעולם האקרמי בין מרינות שונות,

מטרת מנחי המפגש הייתה לתת למרצים כלים מועילים להתמורדות

ולעתים אפילו בתוך אותה מדינה עצמה.

עם בעיית "ההערות הפוגעות" בכיתות .הם חילקו למשתתפים תרפיס

עולם המונחים האקרמיים כיום אינו אחיד ,ובמקומות שונים בעולם

לריון .האירועים תיארו

משתמשים במונחים שונים לאותו מושג או לאותה פעילות אקדמית.

עם שלושה תיאורי

"רגעים קשים

/

אירועים )(case studies

חמים" בכיתה על רקע הערות פוגעות של סטודנטים.

הבדלים כאלה קיימים גם בין מרינות רוברות אנגלית ,ולעתים אפילו

אחרי קריאת כל אירוע התקיים ריון בין המשתתפים על בסיס שאלות

במרינה אחת נעשה שימוש במספר מונחים לתיאור פעילות רומה.

מנחות שהוצגו להם על ירי מנחי הדיון ,כגון :איך היית מגיב כמרצה?

אנשי המרכז למצוינות בהוראה באוניברסיטת קנטאקי ברקו עניין זה

מה רצית להשיג באמצעות תגובתך? מה היית מנסה למנוע? אלו

וביצעו מיפוי של כלל המונחים בעולם החינוך בכלל ובחינוך הגבוה

צערים יכולת לנקוט בשלבים הראשונים של הקורס שהיו עוזרים לך

בפרט  .המושגים חולקו לפי נושאים :יחירות מבניות באקרמיה )חוג,

להתמודר עם "רגעים קשים" מסוג זה? האם קיימת אפשרות להפוך

מחלקה ,בית ספר ,פקולטה וכו'( ,למידה ,הוראה ,אנשים ועוד .עבור

"רגעים קשים" לניסיון לימודי חיובי? אם כן ,כיצר ניתן לעשות זאת?

כל מושג נרשם המונח השגור במרינות שונות .לצורך הדגמה צירפנו

האם חווית ניסיון מסוג זה באחת מכיתותיך? וכדומה.

טבלה העוסקת במונחים בתחום הלמירה .6הוספנו לטבלה גם עמודה

בתום ניתוח המקרים והריון חולק למשתתפים רף הכולל הצעות

המתארת כל אחד מהמונחים בעברית .מעיון בטבלה ניתן לראות שגם

לררכים המועילות ביותר להתנהגות המרצים כדי להפוך "רגעים קשים

בישראל במקרים מסוימים יש חוסר אחירות ונעשה שימוש במגוון של

בכיתה לרגעים מלמדים" ,רהיינו ,לניסיון לימודי-חינוכי חיובי .הצעות

מונחים לתיאור אותו עניין.

אלו מבוססות על שלושה ספרים  .5,4,3להלן תמציתן:

-

אל תימנעו מהבעיה ,דהיינו מהתמודרות עם מצבים קשים בכיתה.

שלושת הנושאים שהוצגו במאמר מהווים חלק קטן ממכלול התחומים

חשוב מאור להתייחס לבעיה .שתיקה נחשבת לשיתוף פעולה עם

שבהם הכנס עסק .שלושת הנושאים הללו משקפים את האופי המגוון

הגורמים לבעיה ,בעיקר בעיני הסטורנטים שהושפעו מההערות

והייחורי של הכנס ואת הקו המנחה שלו

הפוגעות .אם ברצונכם "לקחת נשימה" ,לחשוב ולפתח אסטרטגיה,

בחינוך הגבוה על היבטיה הגלובליים.

-

פיתוח וקירום של ההוראה

אמרו לכיתה" :זו בעיה חשובה ורצינית ונתייחס לכך מאוחר יותר".

-

שלטו בתגובה הרגשית שלכם .השתדלו להישאר רגועים ,יציבים
ובשליטה כאשר מתפתח ויכוח "חם" בכיתה .הסטורנטים יושפעו

מכך מיר ותגובותיהם יהיו רגועות יותר .אל תיקחו הערות באופן

Warren, L. (2006). Managing hot moments in the classroom . .3
Retrieved November 13, 2006, from: http://bokcenter.fas .

אישי ,אפילו אם הסטורנט מציגן כהתקפה אישית .זכרו תמיד שלא

ו harvard.edu!docs!hotmoments.htm

אתם היא הבעיה.

-

ספקו לסטודנטים אסטרטגיות שיסייעו להניע את השיחה לכיוונים

שונים .אתם יכולים למשל להציע לסטורנט "לקחת צעד אחר
אחורה" ולחשוב מה ניתן ללמוד מסיטואציה קשה זו ,או לציין "זוהי
דעה רווחת בקרב הרבה אנשים ,מרוע הם מחזיקים ברעה כזאת"?

לאחר מספר הערות אתם יכולים להעלות את השאלה" :אם אנשים

Davis, B.G. (1993). Tools for teaching. San Francisco : .4
 ishers .ו Jossey-Bass Pub
, S. (2005). Discussion as a way .5וו  d, S.D" & Preskiו Brookfie
of teaching: Tools and techniques for democratic classrooms
 ishers .ו (2nd. Ed.). San Francisco: Jossey-Bass Pub

.6

הטבלה המלאה מופי  IJה באתר של המרכך למצוינות
בהוראה באוניברסיטת קנטאקי בכתובת:

 ishו http://www.wku.edu/teaching/db/eng

אינם מסכימים עם רעה זו ,מהן הסיבות לכך"?
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LEARNING
Culture-Reduced
Definition
Learning offerings
as presented and!or
recommended by some
body .

Formal plan of study that
a student undertakes .
זypical ly related to
eventua l career plans .
Defined and structured
segment of learning on
a specific topic typically
covered over several
weeks and directed bya
teacher.
One learning session in
wh ich a relative ly limited
number of topics are
covered .
Learning for students
not ready for advanced
training .

Document prepared by
teacher that describes
policies and the learning
plan

Israel

תכנ'ת

ל'מוד'ס

התמחות
, ר אש 'ת
התמחות
משנ'ת

,קורס

'ח'דת

ל'מוד

 ורIJ 'ש

ד,קורס 'סו
קורס קדס

, ס'לבוס
רש'מת
קר'אה

Forma 1presentation of
information with littl e
aud ience input

הרצאה

Conversation among
learners and instructor
about content

ד'ון

Smal l group sessions
associated with a large
forma l presentation .
Activ ities to enhance
learning and thinking
about learning wh il e
doing it . זhe role of
the instructor is as a
fac i 1itator of student
activity.
Exploring an authenti c
problem
Students rev iew a
specific, rea li stic ,
complex event (case)
requiring some type
act ion on their part .
Students work
cooperatively to enhance
their learnin g.
Students col laborate
in structured ways to
advance their learning .
(See above)
Learning activ ities from
two or more courses are
integrated or coord inated
or a group of people
work together to advance
their learning .
Deeply conceptua lizing
or analyzing learning
materi al .

Canada

Ireland

United Kingdom

U.S.A .

Curri culum .
Program ,
Industry זraining

Courses (as in a fu 11 degree
program) are listed in the
Prospectus and are usually set by
the institution but in some cases
must be approved by professional
bodies (Nursing, Engineering ,
etc ).

 זhe National Curricu lum .
Set by the government. (For
com pul sory school is the Key
Stages)

Curriculum. Course
Catalog . זyp ica lly set by the
instituti on .

Course (of
study); program ,
program, Major

Course .. זhe curricu lum wh ich
consists of related subject and
ultimately leads to certi ficate
or degree. (NO זE: A "Course "
usua Ily consists a three or four
year program of a predetermined
set of topics

Program of Study. (Note that
"academ ic" may be used to
denote study that doesn't lead
to a career). Core (requ ired
courses). Vs . Optional .

M ~ or (or Major field of
study). Minor (a second area
of study, usually w ith fewer
courses.) General Education
Degree Program(student has
some choice )

I lndia

Specialization

Course, Module ,
Unit

Modules or Subj ects

Course, which may be made
up of Modules or Units .

A course or class (typically
lasts for 12-1 8 weeks w ith
180 minutes of formal
meeting!week. May be as
short as 3 weeks or meet in
long segments on weekends .

Class

Lecture

Session

Class Session (typ ica lly
from 60 to 180 minutes.)
Sometimes cal led a Lesson .

Foundation ,
Access,or
Bridging course
(often a pre
requis ite to enter
another course )

Access course

Access Course, Bridging
Course, Pre-degree course .
Pre-seasona l Course .

Developmental Course, Pre requis ite course .

Syllabus, Course
Presentation ,
or Program
Handbook

Syll abus

Course Handbook' (NO זE:
word "course" is used very
differently- see be low.  זhe course
handbook is usually prepared in
the department so it is consistent
no matter who is teaching ).

Reading List (expected
read ing for the course) Course
Handbook

Syllabus (זyp ically prepared
by the individua l instructor,
although basic classes taken
by many students may
share a common sy ll abus,)
typically includes requ ired
read ing .

Lecture

Sem inar or
presentation

Lecture

Lecture

Lecture

Sem inar or
Discussion

Group
discussion

Discussion

Seminar; זutorial (more
discussion & expectation that
all parti cipate.)

Discussion

 זhe

תרג'ל

Sem inar or Break
out

זutorial (strong expectations to
attend )

Seminar; זutorial; Example
class

למ'דה
 'להIJ פ

Active Learning
Projects

Problem-based Learning (PBL)

Enquiry Based Learning

Active Learning

Problem Based
Learning or PBL

Problem-based Learni ng (PBL)

PBL

Problem-based Learning

Case Stud ies

Case study

Case Study

Case-based Learning

Co llaborative
Learning

(No particular term for
Cooperative Learn ing )

Cooperative Learning

Cooperative
Learning

(No particular term for
Col laborative Learning )

Collaborative Learning

,סמ'נר

למ'דה
מבוססת

 'ותIJ ב
חקר
,מקרה
נ'תוח

 'סIJ א 'רו

למ'דה
ש'תופ'ת

למ'דה
ש'תופ'ת

~ה'לות
ומוזת

חש'בה
ב'קורת'ת

Integrated or
integration
project When
across discipl ines
- tran s or inter
disciplinary
project
Deep Learning

( זhis

is not done in an
interdisciplinary way).

Interdisciplinary Learning

Learning Commun ities

Deep Learn ing

Deep Learni ng

Critical  זhinking

 ל האקדמ' המכללה למ'נהלI המסל-  ראהI ת ההI רשI  הJiע)הנ

L

58

