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במהלךההוראהבהערכתעוטקזהמאמר

הנקודותאתלשפראפשרעודכלהטמטטר,

ההערכה.בטיטעלהקורטבהוראתהחלשות

אחראיםשאנוטווחארוכיהליךאופרויקטפעילות,בכל

אכןאםלבדוק,כדילטיומםמחכיםאיננוהתקין,לביצועם

התהליךכדיתוךהביצועאתבודקיםאנו .המטרותהושגו

אתלתקןכדיהכישלונותואתההישגיםאתלזהותומנטים

 .התהליךטיוםלפניזמןדיתיקוןהטעון

מתקשיםהמרצים .בהוראהגםכזהנוהלליישםחשוב

מידתאתהלימוד,חומרהצגתכדיתוךלזהות,כללבדרך

בדרךהחלשותהנקודותואתהטטודנטיםשלההבנה

משובלקבלחשובלפיכ,ןכאלה).יש(אםשלהםההוראה

הקשורותוהלמידהההוראהלגביהטמטטרבמהלךכבר

מעצבת" jפורמטיבית"הערכהמכונהכזהמשוב .בזוזו

משוב .הקורט)בטיום "המטכמתהערכה"ל(בניגוד

לזהותלומאפשרשהואכיווןלמרצה,חשובפורמטיבי

לתקןזמןדייששעדייןבזמןהקורט,במהלךבעיות

ואכן,הלמידה.אתולקדםההוראהאתלשפר ,ליקויים

מעצבתהערכהשלהתרומהאתזיהתהענפהטפרות

 • 2ההוראהלשיפור

הטמטטרבאמצעחד-פעמיתמעצבתהערכהלעשותאפשר

 .הטמטטרבמהלךמתמשכתהערכהאו

הסמסטראמצעהערכת

הטמטטרבאמצעומשובשהערכהמחקריותעדויותיש

שלהטמטטרבטוףיותרגבוהיםלדירוגיםתורמים

אלה,עדויותבטיטעל . 3בהםהמשתמשיםהמרצים

הגבוההחינוךבמוטדותההוראהלקידוםהמרכזיםמרבית

הערכהלביצועמגוונותדרכיםהטגללאנשימציעים

שנעשיתעצמיתהערכההיאאחתדרך .הטמטטרבאמצע

כללבדרך-הטטודנטיםשממלאיםשאלוניםבאמצעות

,אולםהטמטטרבטוףגםממלאיםשהםטוגמאותו

היאאחרתדרך .צרכיולפישאלוןלחברגםיכולהמרצה

 ,ההוראהלקידוםהמרכזטגלבאמצעותההערכהביצוע

 SGID: Small Group Iח structioח alבשיטתכללבדרך
osis4 חDiag . מגיעהמרכזשלהוראהיועץ,זובשיטה

וגוזלהטמטטרבאמצעהמרצהשלהשיעוריםלאחד

ראה.הוהםודילקזרכמהאשר ,בהטיחנירה 'פרופ . 1

אתעוזבשהמרצהלאחר .השיעורמזמןדקות-30-20כ

במהודניםקטנותלקבוצותנחלקיםהטטודנטיםהכיתה,

הדיוןובהמשך ,שיפורדורשומהבקורטאוהביםהם

שיטה .השיפוראתלבצערצויאיךרעיונותמעליםהם

עלחושביםשעמיתיהםלמההטטודנטיםאתחושפתזו

יתרונה.ובזאתהקורט,שלוהחלשיםהחזקיםהצדדים

הסמסטרבמהכךכת eמתמטפת leהערכה

בהערכהדיאיןבלמידההטטודנטיםשלקשייםלזהותכדי

הערכהלעשותישאלאהטמטטר,באמצעפעמית-חד

בדיקהעלהמבוטטתכזו,הערכה .שוטפתמתמשכת,

אתלהתאיםמאפשרתהטטודנטים,הבנתשלשוטפת

בקורט.הטטודנטיםשלההטרוגניתייהוכלוטלאההוראה

לאיכותישירבאופןקשורההלמידהשאיכותהיות

ההוראה.אתלשפרישהלמידהאתלשפרכדיההוראה,

בקרתשלתהליךבכללמעשהנעשיתשוטפתהערכה

לפעםמפעם .טפינהלנהיגתלדמותהואפשראיכות,

מהירותעלוכיוונה,הטפינהמיקוםעלמדידותנלקחות

טטייהאיןאםלבדוקכדי ,וכיוונםהמיםזרמיועלהרוח

המדידותבנתונימשתמשהקברניטהמתוכנן.המטלולמן

הטפינהנהיגתבכיווןקליםתיקוניםלרגעמרגעועושה

עללשמורוכדיהמקורילתכנוןהנטיעהאתלהתאיםכדי

המטלול.

שלשוטפתמעצבתהערכהלקייםרבותדרכיםיש

 .אחריםבעזרתוביןעצמוהמרצהעל-ידיביןההוראה,

מהן:כמהלהלן

לקבליכולהמרצהפכים:אלפכיםאישיתתקשןרת . 1

הואשבהןאחרות,בהזדמנויותאוהקבלהבשעותמשוב

הואאלובהזדמנויותלשיעור.מחוץטטודנטיםעםנפגש

מההקורט,התנהלותדרךעללדעתםאותםלחקוריכול

וכדומה.לשנותרצוימה ,לכיתהחבריהםדעת

לטלפןהטטודנטיםאתלעודדיכולהמרצה :חםקן . 2

קצרההודעהולהשאירהעבודהשעותאחרילמשרדו

שלהםהאנונימיותעללשמוריוכלוהםזובדרך .במשיבון

השיעורעלהערותלהעיראושאלותלשאולזאתועם

 .הבאבשיעורלהםישיבהמרצה .לקורטבקשרבעיותולהציג

להטיליכולהמרצהלבית:אןבכיתהכתיבהפעילןת . 3

ההוראהעלרפלקציהאנונימיבאופןלכתובהטטודנטיםעל

מרוציםהייתםממה :אפשרייםנושאים .כהעדבקורט

לשנות?למרצהמציעיםהייתםמהבהוראה?במיוחד
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התלמידיםאתלעודדיכולהמרצהאלקטרוני:דואר . 4

שללשיעוריםבהקשרלשבועאחתמסראליולשלוח

 .בשיעורהנעשהכלעלזהבמסרולהגיבהחולףהשבוע

דרכיםאלמצואפשרנהנו?ממהבקשיים?נתקלוהאם

 .אנונימיבאופןלמרצהיגיעוהמסריםשבהן

כלשהובמקוםלהציביכולהמרצהמכתבים:תיבת . 5

מכתביםתיבתמשרדו)דלתעל(אפשרינוחהגישהעם

אתולעודדאלקטרוני)דוארתיבתלהפעיל(אולמשוב

דעותרעיונות,הצעות,שאלות,להעלותהתלמידים

 .וביקורת

זובשיטה : Quality Circles)5 (איכות""מעגלי . 6

הכיתהעל-ידיהנבחריםסטודנטיםאומתנדביםקבוצת

קודם)ורקעמוצאמיגדר,שלקטגוריותממגוון , 6-4 (

מתכנסת ,הסמסטרשלהראשוניםבשיעוריםהנקבעת

ודנההסמסטר,במהלךשבועות-3-2לאחתשעה,למשך

כלעלובהוראהבכיתההשיעוריםמהלךשלבדינמיקה

משאראלהבנושאיםמשובגםמקבלתהקבוצה .היבטיה

הסטודנטיםאתלעודדהמרצה(עלבכיתההסטודנטים

עללמרצהמדווחתהקבוצה .זאת)לעשותהשיעוריםבזמן

פגישהכללאחרמידהנערכתעימובפגישהמסקנותיה

אתרקמייצגיםלאהקבוצהשחבריהעובדהחבריה.של

בכיתההלומדיםשארשלדעותגםאלאהאישית,דעתם

לבגלויבדיווחונוחותביטחוןלהרגישלהםמאפשרת

המורההדוחקבלתעם .בהוראתובעיותאודותעללמרצה

בהצעותדיוןלרבות ,הקבוצהחבריעםדיוןלנהליכול

יכולהמורה ,המסקנותקבלתלאחר .ולשיפורלתיקון

הלומדיםמשארולבקשהפגישהתוצאותעללכיתהלדווח

אנונימי.באופןבכתבאובעל-פה,להעיר

 CATs: Classroomבכיתה:הערכה.טכניקות 7
iques חt Tech חAssessme . הללוהטכניקותעל-פי

28 

מניהולאינטגרליחלקהיאוהלמידהההוראההערכת

יחסיתקצרבזמןלזהותלמרצהמאפשרותהן .הקורס

הוראתו,עלחושביםהםומהלומדיםהסטודנטיםמה

שינוייםבהכנסתלאלתרלהגיביכולהואזאתובעקבות

אוסףהמרצהלסטודנטים.הביתבמטלותאובהוראתו

מטרותלבחוןכךויכולמהסטודנטים,המידעאתבעצמו

 :כגון ,בכיתהההוראהשלמגוונות

ם,יהלומדלהתפתחותהקורסתרומתשלהערכה.

חשיבהוסינתזה,ניתוחשלמיומנויותהבנה,ידע,כמו

 .ויישוםבעיותפתרוןשליכולותויצירתית,ביקורתית

 .הלומדיםשלעצמיתומודעותעמדותהערכת.

למורה,תגובתם :להוראההלומדיםתגובתשלהערכה.

 ,בכיתההלימודיותלמשימותבכיתה,ההוראהלתהליך

למבחנים.הבית,למטלות

,וכל 6בספרותמוצגותכאלוטכניקותשלרבותעשרות

להקשרהמתאימותהדוגמאותאתלבחוריכולמרצה

דוגמאות:שתילהלן .שלוהכיתהשלהספציפי

משובדקת- Minute paperא.

שאלותהשיעור)תחילתלפני(רצויהלוחעלרושםהמרצה

מטלותאולהשיב,אמוריםהםשעליהןלסטודנטים,

השיעור,שלהאחרונותבדקותעצלבעליהםשאותן

 .השיעורבמהלךהלוחעלהרשימהאתומשאיר

השיעורסוףלפניאחדותדקותמהלומדיםמבקשהמרצה

עלהמטלהפתרוןאתאולשאלההתשובהאתלכתוב

להיעשותיכולההעבודה .עמוד)מחצייותר(לאניירדף

 .לזהזהבסמוךהיושביםלומדיםשלבזוגותאוביחידים

עליוומגיבהבאהשיעורלפנישנכתבמהאתקוראהמרצה
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לשאלות/מטלות:דוגמאות

שלמדתםביותרהחשוביםהרעיונותשלושתמהם-

היום?בשיעור

שלבנושאהקשוריםהעיקרייםהמושגיםשלושתמהם-

מהם.אחדכלבקצרההטבירוהיום?

שהוצגוהעיקרייםהמושגים/הרעיונותשלושתלהלן-

מהם.אחדכלבקצרההטבירוזה.בשיעור

בקשראתכםהמטרידותהבעיותאוהשאלותמהן-

היום?שלבשיעורשהוצגלחומר

השיעור.תוכןאתבקצרהטכמו-

על-פירלוונטית]טבלה[להציגהטבלהאתהשלימו-

בשיעור.שנלמדהחומר

רצויהלוח,על[לרשוםהבעיה/התרגילאתפיתרו

עלשמעידיםאךקצרבזמןלפתורשניתןבעיה/תרגיל

בשיעור.שנלמדהחומרבטיטעלהבנה]

שאלהרצוי-הלוחעל[לרשוםלשאלההשיבו-

שנלמדהחומרבטיטעלמאתגרת/מפתיעה/מרתקת]

בשיעור.

 Muddiest pס intב.

בטיוםהשלילי.מהכיווןאולםלקודמתה,דומהזוטכניקה

אוקשהמושגשלהטברבטיוםאודיוןבטיוםהשיעור,

טרטהצגתאוביתמטלתבעקבותאוארוך,תהליךשל

דקות 3-2במשךלכתובמהלומדיםמבקשהמרצהבכיתה,

בשיעור,השחורה""הנקודהתה 11המהבכיתה)לומר(או

מהלזהותהלומדיםעלכלומר,וכדומה;בהטברבדיון,

קשההיהומהמבלבלהיהמהמכול,יותרברורפחותהיה

להבנה.

הערכהכביצועוהמכצותכככייסעקרונות
יטות: eהבככההוראהכ eמעצבת

למרצה.ם 11אנונימלהיותצריכיםהמעריכיםהטטודנטים . 1

עלהטגלאנשיכלאתדעו 11והרקטורשהדקאניםחשוב . 2

אותםויעודדוהטמטטראמצעהערכתשלהאופציותכל

אלו.בשיטותלהשתמש

הצעותשלבצורהלהינתןצריךלמרצההמשוב . 3

 • 9-7שום 11לדרכיהצעותלרבותמפורטות,קונקרטיות,

שקיבלהמשובטעיפיעלבכיתהיגיבשהמרצהרצוי . 4

 .כלליענ"ןשמעורריםבטעיפיםהלומדיםעםוידון
אתשישנהרצויצודקות,שקיבלשההערותימצאאם

בהתאם.ההוראתיתהתנהגותו

הוראתובדרכים 11השינואתלהפעילצריךהמרצה . 5

אופןאתולבחוןאחדשינוילנטות-קטניםבצעדים

לצעדלעבור,מוצעיצליחאם,ורקוהשפעתוביצועו

 • 10הבא

לבעיותבתגובהבהוראתום 11שינועללעבודהמרצהעל . 6

בודד.לומדאצלולארביםלומדיםאצלשהתעוררו

בעיותיהםשללפתרונותהצעותלקרואיכולים.המרצים 7

ההוראהלקידוםלמרכזלפנותאפשר-מקצועיתבטפרות

 •לעיוןטפריםבחירתלשםשלהםבמוטד
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