
المعلم ال يعطي من حكمته، "
انما يعطي من ايمانه، عطفه 

"ومحبته
جبران

تحسين جودة التدريس كيف؟ 
نحو محاضر متميّز 

وسام مجادلة. د
رئيس مركز تحسين جودة التدريس وتقييمه



https://www.youtube.com/watch?v=Lq3Yio4vyj4


:يسبالتدرالتميز
؟هوما

הצטיינות
מה:בהוראה
?היא

https://www.youtube.com/watch?v=Lq3Yio4vyj4




האם יש קשר בין  
ביצועי המחקר של 

איש הסגל לבין  
?הצלחתו בהוראה

האם חוקר מצטיין  
הוא בהכרח גם מורה 

? מצטיין



הוראה טובה–التميز بالتدريس 
“The Courage to Teach”, 
Palmer (1997): 

Good teaching cannot be 
reduced to techniques; 
good teaching comes 
from the identity and 

integrity of the teacher.

הוראה אינה רק אוסף של  
הוראה  . מוצלחותטכניקות

מהזהות טובה נובעת
.והשלמות של המורה



המורכבות של ההוראה

נושא
הלימוד

האני של  
המורה

הוראה

הסטודנטים



ماذا يفعل المحاضر المتميز؟

מה עושה המרצה 
?המצטיין



מאוכלוסיית  
המצטיינים  

משתייכים למספר  
קטן של קבוצות של 

פרופילים של 
התנהגויות חשובות 

להוראה טובה

(נירה חטיבה)



(Hativa)ממדי העל וההתנהגויות של הוראה טובה 

היבטים

:חשיבתי-קוגניטיבי
תקשור החומר

:  רגשי-אפקטיבי
יצירת אווירת כיתה

ארגון הקורס והשיעור

בהירות

קידום הריכוז  /מעניין
והקשב

אתגר אינטלקטואלי

אינטראקציה חיובית עם  
תגובה / התלמידים

לשאלות

תמיכה, כבוד, אכפתיות



המלצות להצטיינות  
..הוראה

י"עפ

אנשי אקדמיה  
מצטיינים ותוצאות  

מחקר



הוראה טובה צריכה להתבסס על  

עם סטודנטיםתקשורת



המרצה צריך להיות ער 

, התלמידיםלתחושות
להסתכל להם בעיניים ולראות  

מתי הם הולכים  , מתי הם אתו
לאיבוד מתי מוטב שיעשה  

.הפסקה



צריך להיות בהרצאה 
החומר  -סדראיזשהו 

ללא  , צריך להיות מובנה
..קפיצות מנושא לנושא



להתאיםהמרצה צריך 
עליו  -את עצמו לכל כיתה 

להיות ער לכך שהאופן שבו 
לימד בעבר את הקורס לא 
בהכרח יתאים בעתיד ולכן 
עליו לחפש דרכים להתאים 

את ההוראה לתלמידים



מסבירמרצה טוב 
בסבלנות עניינים  

מורכבים מאוד באופן  
בדרך , הפשוט ביותר

כלל דרך דוגמה טובה



מרצים טובים אבל כיתות 
!מה ניתן לעשות.. גרועות

ניתן לטפל בכיתה גרועה בשתי  
:  גישות הקשורות זו בזו

בסטודנט ובלמידההאחת ממוקדת 

במורה ובהוראהוהשנייה ממוקדת 



....בסטודנט ובלמידההגישה הממוקדת 

והיא מבוססת על יצירת  , של הלומדיםהמוטיבציהמיועדת להגברת •
זאת על  .מעורבות פעילה של הסטודנטים ביצירת התוכן בכל שיעור בקורס
, בסיס התפיסה שסטודנטים לומדים טוב יותר כאשר הם מתכננים

.חוקרים ומוצאים פתרונות, כותבים

: כמה מטלות שניתן לתת לסטודנטים כדי להביא להשתתפות פעילה שלהם•
לנהל דיונים או לנתח מקרי מבחן בזמן , להביא לשיעור שאלות לדיון

ואפילו  , לבצע פרויקטים בקבוצות קטנות מחוץ למסגרת השיעור, השיעור
!לתת אפשרות מסוימת לסטודנטים להשתתף בקביעת תוכני הקורס



...במורה ובהוראההגישה הממוקדת 

ללמידה על הוראה מעודדת את המרצים להיות פתוחים באופן מתמיד •
למידה על ההוראה שלהם דורשת מהם . בכלל ועל ההוראה שלהם בפרט 

, משוב לגבי הערכת ההוראה שלהם מעמיתיםלנסות לקבל באופן קבוע 
יועצי הוראה במרכזים לקידום )ממומחים לפיתוח סגל , מסטודנטים

(.הערכה עצמית)ואפילו מעצמם ( ההוראה 

רצוי מאוד לקבל משובים כאלה כבר בשבועות הראשונים של הסמסטר •
כדי שניתן יהיה לערוך שינויים בהוראה עוד במהלך הסמסטר ולפני סיום  

.  הקורס



...במורה ובהוראההגישה הממוקדת 

למידה על הוראה באופן כללי יכולה להתבצע באמצעות קריאת ספרים  •
קבלת ייעוץ  , השתתפות בסדנאות רלוונטיות , וצפייה בסרטים על הוראה

ניהול שיחות עם עמיתים ועריכת תצפיות , אישי ממומחים להוראה
.  בשיעורים של מרצים אחרים

שיחות על הוראה עם עמיתים יכולות להוות מקור לפיתוח רעיונות ליישום •
העמיתים . כמו גם לתמיכה רגשית כאשר הכיתה גרועה, בהוראה בכיתה

וניתן לקבל משוב , לא חייבים להיות מאותה דיסציפלינה של המרצה
.מעניין ומועיל גם ממרצים מדיסציפלינות אחרות



... استراتيجياتكم في التدريس
!شاركونا



!!!ان تكون معلماً 

شهادة طالبة من اكاديمية القاسمي



شكراً لحضوركم والصغائكم

اتمنى للجميع سنة سعيدة وهادئة


