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Joe Ben Hoyle 2, University of Richmond
במאמר זה מציג את דעותיו מרצה המציב נפני תלמידיו

דרישות גבוהות מאוד ומעודד אותם לענודה מאומצת.
הוראה היא עניין רציני  .יש לנו באוניברטיטה בריצ ' מונד
טטודנטימ מוכשרימ ומבריקימ בעלי פוטנציאל בלתי
מוגבל  .המ ראויימ לחינוך מצוין ולהתנטות אקדמית,

שתאתגר אותמ להצטיין מהיומ הראשון ועד ליומ האחרון
של לימודיהמ.

זיכרון או שאלות אחרות ברמת חשיבה נמוכה  .אני שואל
אותמ שאלות שלפי אמונתי תגרומנה להמ לחשוב ,לנמק
ולהטביר .על כך בנויימ החיימ של אנשימ בוגרימ ,במיוחד
בעולמ העטקימ .אחרי השאלה ההתחלתית שלי אני מציע
שאלות עוקבות המבוטטות על התשובות שקיבלתי  .אמ
אינני מקבל תשובה טובה מטטודנט ,אני דורש ממנו לקבל
תשובה טובה יותר  .טטודנט הישווה פעמ את הכיתה שלי
לקרב מגע  .אני דורש מהטטודנטימ שלי להיות תמיד

לאנשי הטגל יש אחריות להפיק את הטוב ביותר
מהטטודנטימ שלהמ ,שעתידימ להיות הדור הבא של
מנהיגימ ומובילימ בארצנו  .אני רוצה שכל טטודנט המטיימ
את הקורט שלי בטוף הטמטטר ,יאמר " :לא ידעתי שאני
מטוגל לעבוד כל כך קשה ,ולא האמנתי שאני מטוגל
ללמוד כל כך הרבה  ".שומ דבר פחות מזה לא מקובל עלי .

מוכנימ ,רוצימ ומטוגלימ לדון ולהתווכח על נושאימ  .זוהי
אוניברטיטה

-

לא בית טפר תיכון .

אני מצפה למאמץ רציני מהטטודנטימ שלי  ,כי מה
שהטטודנטימ מפיקימ מהלימודימ מבוטט על מה שהמ
משקיעימ .אני מצפה שהמ ישקיעו בלמידה בקורט שלי
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שעות בשבוע ,כדי שיהיו מוכנימ

כשמורה מאתגר את הטטודנטימ לחשוב ולעשות את

לדיון בכיתה .אני משתמש בשיטת המקל והגזר .אני

המירב שהמ יכולימ ,השמועה מופצת בקמפוט במהירות,

אומר " :יפה ,חשיבה טובה" ,כאשר טטודנט נותן לי

אבל לזכות להיחשב מרצה קשוח יש יתרונות וחטרונות.

תשובה המבוטטת על חשיבה טובה ,ואני אומר " :אתה

היתרון

-

כשהטטודנטימ נכנטימ לכיתה שלי ביומ

הראשון ,המ נוטימ להיות שקטימ מאוד וקשובימ מיד  .עמ

מטוגל ליותר!" ,כשטטודנט נותן לי תשובה גרועה  .אני
ער לכך שתגובה כזו מצידי מכניטה מתח לאווירת הכיתה,

זאת ,אני תמיד מאוכזב ,כשטטודנט אומר לי " :שמעתי

אבל תשובה גרועה היא תשובה

שאתה מורה טוב ,אבל לא לקחתי את הקורט שלך ,כי

אחת ועליונה בכיתתי  :לשפר את היכולת של כל טטודנט

אתה ידוע בדרישותיך הגבוהות"  .האין זה עצוב באופן

לחשוב ,לנמק ולהבין  .רק כך הטטודנטימ שלנו ירגישו עד

שלא ניתן לשיעור?

כמה רבה היכולת שלהמ  ,אבל מה לעשות? האופי האנושי

אני מאמין שריצ'מונד תהיה אוניברטיטה טובה יותר,

אוהב לבחור בדרך

גרועה ...

יש רק מטרה

הקלה ...

כאשר טטודנטימ יירשמו רק לכיתות שבהן המורימ

מאמן כדורטל טוב מתאימ את עצמו לכישרונות של

דוחפימ אותמ כל יומ לעשות את המירב שהמ מטוגלימ

השחקנימ שלו  .מורה טוב עושה אותו דבר  .אינך יכול

לו .פעמימ רבות במהלך כל טמטטר ,אני מציין בפני

הטטודנטימ שלי
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בכל פגישה של הכיתה .אני לא שואל אותמ שאלות של

שהציון A

לפי ידיעון האוניברטיטה משקף

לנהוג באותה גישה כלפי כל טטודנט  .אחדימ מהמ אוהבימ
שדוחפימ אותמ לעבוד קשה; המ אוהבימ אתגרימ  .אחרימ

ביצוע "יוצא דופן במצוינותו  ".טטודנט לא מקבל ציון

שבריריימ יותר ,ועליך לטפח אותמ  .לפיכך אני משתמש

כזה על השקעת מאמץ רב בלבד ,אלא רק עבור עבודה

בקשיחות ,כאשר היא נחוצה  .אתה מלמד טטודנט זה או

מצטיינת הנעשית באופן רציף .אינפלציה של ציונימ פגעה

אחר

בחינוך באוניברטיטאות בכל הארץ הזו  .אפשר לתקן אותה

לרצות להתכונן ולחשוב .בעניין זה אין בכלל ויכוח או

בפשטות ,אמ אנשי הטגל יאמרו " :אתמ תקבלו

ציון , A

כאשר העבודה שתעשו תהיה אכן מצוינת" .היו בטוחימ

שטטודנטימ מבחינימ בהחלט בהבדל בין ציון "טוב"
ו"מצטיין" ·

-

לא קבוצת טטודנטימ  .ואולמ כל טטודנט צריך

חילוקי דעות.
אחת מתכונותיו החשובות של המורה הטוב היא היכולת
להיכנט לחדר מלא טטודנטימ ולהיות מטוגל " לראות" מה
קורה לכל אחד מהמ  .אחד זקוק לזמן רב יותר כדי לנטח

אני משתמש בשיעורימ בשיטה הטוקרטית  .אני קורא

תשובה ,אחר אוהב שקוראימ בשמו כדי להשיב ,השלישי

בשמ כל אחד מהטטודנטימ בכיתה להשיב על שאלה

לא יודע מה בכלל קורה בכיתה ,והרביעי אינו מוכן
לשיעור  .עליך להיות מטוגל להתאימ את עצמך לטטודנטימ

1. In the classroom , easy doesn't do it .
Richmond Alumni Magazine, 2005. Reprinted with
permission
2. Joe Ben Hoyle, Robins School of Business
מא ז  ,1979ע ת הצ טרף ה מ חב ר לאו ניברט יט ת ר יצ'מ ונ ,ד הו א ק י ב ל  5פעמי ם
א ת פרט המר צ ה המ צט יין ,וב אפ ר יל  2005ה וא נבחר ע ל י ד י ת למי ד י ה ש נה
ה ר ב יע י ת )העומ ד י ם בפנ י טיו ם ה לימ וד י ם ( בב י ת ה ט פ ר למי נה ל ע טק י ם

ל "מ ר צ ה ה כי מפח יד " ",

שלך באופן מיידי ובכל יומ.
הטטודנטימ שלנו מטוגלימ לעשות דברימ מדהימימ,
אבל אמ איננו מאתגרימ אותמ ,המ לעולמ לא יממשו

את הכישרונות ואת היכולות שלהמ  .השתתפות בכיתה
תובענית כמו שלי עשויה להוריד את הציון הממוצע של
הטטודנט ,אבל מה חשוב יותר
או ממוצע ציונימ גבוה?
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