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כדרה חטדנה  , 1אונדברסדטת תל אבדב

יייי-

מאמר זה עוטק בהערכת ההוראה במהלך

הטמטטר ,כל עוד אפשר לשפר את הנקודות
החלשות בהוראת הקורט על בטיט ההערכה.

כ 30-20-

דקות מזמן השיעור  .לאחר שהמרצה עוזב את

הכיתה ,הטטודנטים נחלקים לקבוצות קטנות ודנים במה
הם אוהבים בקורט ומה דורש שיפור  ,ובהמשך הדיון

,....
יייי

=
r:

הם מעלים רעיונות איך רצוי לבצע את השיפור  .שיטה
זו חושפת את הטטודנטים למה שעמיתיהם חושבים על
הצדדים החזקים והחלשים של הקורט ,ובזאת יתרונה.

בכל פעילות ,פרויקט או הליך ארוכי טווח שאנו אחראים
לביצועם התקין ,איננו מחכים לטיומם כדי לבדוק ,אם אכן
הושגו המטרות  .אנו בודקים את הביצוע תוך כדי התהליך
ומנטים לזהות את ההישגים ואת הכישלונות כדי לתקן את

כדי לזהות קשיים של הטטודנטים בלמידה אין די בהערכה
חד  -פעמית באמצע הטמטטר ,אלא יש לעשות הערכה

הטעון תיקון די זמן לפני טיום התהליך .
חשוב ליישם נוהל כזה גם בהוראה  .המרצים מתקשים
בדרך כלל לזהות ,תוך כדי הצגת חומר הלימוד ,את מידת
ההבנה של הטטודנטים ואת הנקודות החלשות בדרך
ההוראה שלהם )אם יש כאלה( .לפיכ,ן חשוב לקבל משוב
כבר במהלך הטמטטר לגבי ההוראה והלמידה הקשורות
זו בזו  .משוב כזה מכונה "הערכה פורמטיבית  jמעצבת"
)בניגוד ל " הערכה המטכמת " בטיום הקורט(  .משוב
פורמטיבי חשוב למרצה ,כיוון שהוא מאפשר לו לזהות
בעיות במהלך הקורט ,בזמן שעדיין יש די זמן לתקן

ליקויים  ,לשפר את ההוראה ולקדם את הלמידה .ואכן,
טפרות ענפה זיהתה את התרומה של הערכה מעצבת
לשיפור

הערכה  leטפת מתמ eכת במהכך הסמסטר

מתמשכת ,שוטפת  .הערכה כזו ,המבוטטת על בדיקה
שוטפת של הבנת הטטודנטים ,מאפשרת להתאים את
ההוראה לא וכלוט ייה ההטרוגנית של הטטודנטים בקורט.

היות שאיכות הלמידה קשורה באופן ישיר לאיכות
ההוראה ,כדי לשפר את הלמידה יש לשפר את ההוראה.
הערכה שוטפת נעשית למעשה בכל תהליך של בקרת
איכות ,ואפשר לדמותה לנהיגת טפינה  .מפעם לפעם
נלקחות מדידות על מיקום הטפינה וכיוונה ,על מהירות
הרוח ועל זרמי המים וכיוונם  ,כדי לבדוק אם אין טטייה
מן המטלול המתוכנן .הקברניט משתמש בנתוני המדידות
ועושה מרגע לרגע תיקונים קלים בכיוון נהיגת הטפינה
כדי להתאים את הנטיעה לתכנון המקורי וכדי לשמור על

ההוראה • 2

אפשר לעשות הערכה מעצבת חד-פעמית באמצע הטמטטר

המטלול.

או הערכה מתמשכת במהלך הטמטטר .
יש דרכים רבות לקיים הערכה מעצבת שוטפת של
ההוראה ,בין על-ידי המרצה עצמו ובין בעזרת אחרים .

הערכת אמצע הסמסטר

להלן כמה מהן:

יש עדויות מחקריות שהערכה ומשוב באמצע הטמטטר

תורמים לדירוגים גבוהים יותר בטוף הטמטטר של
המרצים המשתמשים

בהם .3

על בטיט עדויות אלה,

מרבית המרכזים לקידום ההוראה במוטדות החינוך הגבוה
מציעים לאנשי הטגל דרכים מגוונות לביצוע הערכה
באמצע הטמטטר  .דרך אחת היא הערכה עצמית שנעשית

באמצעות שאלונים שממלאים הטטודנטים

-

בדרך כלל

מאותו טוג שהם ממלאים גם בטוף הטמטטר ,אולם
המרצה יכול גם לחבר שאלון לפי צרכיו  .דרך אחרת היא
ביצוע ההערכה באמצעות טגל המרכז לקידום ההוראה ,

בדרך כלל בשיטת  alח  structioח SGID: Small Group I
 osis4ח  . Diagבשיטה זו  ,יועץ הוראה של המרכז מגיע
לאחד השיעורים של המרצה באמצע הטמטטר וגוזל

 . 1תקשןרת אישית פכים אל פכים :המרצה יכול לקבל
משוב בשעות הקבלה או בהזדמנויות אחרות ,שבהן הוא
נפגש עם טטודנטים מחוץ לשיעור .בהזדמנויות אלו הוא

יכול לחקור אותם לדעתם על דרך התנהלות הקורט ,מה
דעת חבריהם לכיתה  ,מה רצוי לשנות וכדומה.

.2

קן חם  :המרצה יכול לעודד את הטטודנטים לטלפן

למשרדו אחרי שעות העבודה ולהשאיר הודעה קצרה
במשיבון  .בדרך זו הם יוכלו לשמור על האנונימיות שלהם
ועם זאת לשאול שאלות או להעיר הערות על השיעור
ולהציג בעיות בקשר לקורט  .המרצה ישיב להם בשיעור הבא .

.3

פעילןת כתיבה בכיתה אן לבית :המרצה יכול להטיל

על הטטודנטים לכתוב באופן אנונימי רפלקציה על ההוראה
בקורט עד כה  .נושאים אפשריים  :ממה הייתם מרוצים

.1

פרופ ' נירה ח טי בה  ,ר אש ה מ רכ ז לק י ד ו ם ה הו ראה.

במיוחד בהוראה? מה הייתם מציעים למרצה לשנות?

עינ הגובה  5המסינוינ האקדמי המכינינה ינמינהינ
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 . 4דואר אלקטרוני :המרצה יכול לעודד את התלמידים

הערכת ההוראה והלמידה היא חלק אינטגרלי מניהול

לשלוח אליו מסר אחת לשבוע בהקשר לשיעורים של

הקורס  .הן מאפשרות למרצה לזהות בזמן קצר יחסית

השבוע החולף ולהגיב במסר זה על כל הנעשה בשיעור .

מה הסטודנטים לומדים ומה הם חושבים על הוראתו,

האם נתקלו בקשיים? ממה נהנו? אפשר למצו א דרכים

ובעקבות זאת הוא יכול להגיב לאלתר בהכנסת שינויים

שבהן המסרים יגיעו למרצה באופן אנונימי .

בהוראתו או במטלות הבית לסטודנטים .המרצה אוסף

.5

תיבת מכתבים :המרצה יכול להציב במקום כלשהו

בעצמו את המידע מהסטודנטים ,ויכול כך לבחון מטרות

עם גישה נוחה )אפשרי על דלת משרדו( תיבת מכתבים

מגוונות של ההוראה בכיתה  ,כגון :

למשוב )או להפעיל תיבת דואר אלקטרוני( ולעודד את

 .הערכה של תרומת הקורס להתפתחות הלומד י ם,

התלמידים להעלות שאלות ,הצעות ,רעיונות ,דעות
וביקורת .

" . 6מעגלי איכות"

ביקורתית ויצירתית ,יכולות של פתרון בעיות ויישום .

) Circles

 :5(Qualityבשיטה זו

קבוצת מתנדבים או סטודנטים הנבחרים על-ידי הכיתה

) , 6-4

כמו ידע ,הבנה ,מיומנויות של ניתוח וסינתזה ,חשיבה

ממגוון קטגוריות של מיגדר ,מוצא ורקע קודם(

הנקבעת בשיעורים הראשונים של הסמסטר  ,מתכנסת
למשך שעה ,אחת ל  3-2-שבועות במהלך הסמסטר ,ודנה

 .הערכת עמדות ומודעות עצמית של הלומדים .
 .הערכה של תגובת הלומדים להוראה  :תגובתם למורה,
לתהליך ההוראה בכיתה ,למשימות הלימודיות בכיתה ,
למטלות הבית ,למבחנים.

בדינמיקה של מהלך השיעורים בכיתה ובהוראה על כל

עשרות רבות של טכניקות כאלו מוצגות בספרות, 6וכל

היבטיה  .הקבוצה מקבלת גם משוב בנושאים אלה משאר

מרצה יכול לבחור את הדוגמאות המתאימות להקשר

הסטודנטים בכיתה )על המרצה לעודד את הסטודנטים

בזמן השיעורים לעשות זאת(  .הקבוצה מדווחת למרצה על
מסקנותיה בפגישה עימו הנערכת מיד לאחר כל פגישה
של חבריה .העובדה שחברי הקבוצה לא מייצגים רק את
דעתם האישית ,אלא גם דעות של שאר הלומדים בכיתה
מאפשרת להם להרגיש ביטחון ונוחות בדיווח גלוי לב
למרצה על אודות בעיות בהוראתו  .עם קבלת הדוח המורה
יכול לנהל דיון עם חברי הקבוצה  ,לרבות דיון בהצעות

לתיקון ולשיפור  .לאחר קבלת המסקנות  ,המורה יכול
לדווח לכיתה על תוצאות הפגישה ולבקש משאר הלומדים
להעיר בעל-פה ,או בכתב באופן אנונימי.

. 7טכניקות הערכה בכיתה:

 iquesח  t Techח . Assessme

CATs: Classroom
על-פי הטכניקות הללו

הספציפי של הכיתה שלו  .להלן שתי דוגמאות:

א- Minute paper .

דקת משוב

המרצה רושם על הלוח )רצוי לפני תחילת השיעור( שאלות
לסטודנטים ,שעליהן הם אמורים להשיב ,או מטלות
שאותן עליהם לב צ ע בדקות האחרונות של השיעור,
ומשאיר את הרשימה על הלוח במהלך השיעור .
המרצה מבקש מהלומדים דקות אחדות לפני סוף השיעור

לכתוב את התשובה לשאלה או את פתרון המטלה על
דף נייר )לא יותר מחצי עמוד(  .העבודה יכולה להיעשות
ביחידים או בזוגות של לומדים היושבים בסמוך זה לזה .
המרצה קורא את מה שנכתב לפני השיעור הבא ומגיב עליו
בכיתה .
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דוגמאות לשאלות/מטלות:

-

מהם שלושת הרעיונות החשובים ביותר שלמדתם

בשיעור היום?

-

מהם שלושת המושגים העיקריים הקשורים בנושא של

היום? הטבירו בקצרה כל אחד מהם.

-

להלן שלושת המושגים/הרעיונות העיקריים שהוצגו

בשיעור זה .הטבירו בקצרה כל אחד מהם.

-

מהן השאלות או הבעיות המטרידות אתכם בקשר

לחומר שהוצג בשיעור של היום?

-

טכמו בקצרה את תוכן השיעור.

-

השלימו את הטבלה ]להציג טבלה רלוונטית[ על-פי

החומר שנלמד בשיעור.
פיתרו את הבעיה/התרגיל ]לרשום על הלוח ,רצוי

בעיה/תרגיל שניתן לפתור בזמן קצר אך שמעידים על
הבנה[ על בטיט החומר שנלמד בשיעור.

-

השיבו לשאלה ]לרשום על הלוח

-

רצוי שאלה

מאתגרת/מפתיעה/מרתקת[ על בטיט החומר שנלמד
בשיעור.

ב int .סMuddiest p
טכניקה זו דומה לקודמתה ,אולם מהכיוון השלילי .בטיום
השיעור ,בטיום דיון או בטיום הטבר של מושג קשה או
של תהליך ארוך ,או בעקבות מטלת בית או הצגת טרט

בכיתה ,המרצה מבקש מהלומדים לכתוב במשך 3-2

דקות

)או לומר בכיתה( מה ה  11תה "הנקודה השחורה" בשיעור,
בדיון ,בהטבר וכדומה; כלומר ,על הלומדים לזהות מה
היה פחות ברור יותר מכול ,מה היה מבלבל ומה היה קשה
להבנה.

עקרונות כככייס והמכצות כביצוע הערכה
מעצבת  eכ ההוראה בככ ה  eיטות:
.1

הטטודנטים המעריכים צריכים להיות אנונימ  11ם למרצה.

.2

חשוב שהדקאנים והרקטור  11דעו את כל אנשי הטגל על

acuity evaiuation :ן iectiveן2. Centra, J. A. (1993). Re
acuity effectiveness .ן Enhancing teaching and determining
San Francisco, CA: Jossey-Bass .
3. Overall, J. U., & March, H. W. (1979). Midterm feedback
from students: Its relationship to instructional
improvement and students' cognitive and affective
 Eductionai Psychoiogy, 71 , 856-865 .ןס outcomes. Journai
4. Clark, D. J., & Bekey, J. (1979). Use of small groups in
 DQuarterly, 1,87-95 .סinstructional evaluation. P
5. Tiberius, R. (1997). Small group methods for collecting
information from students. In K. T. Brinko & R. J. Menges
or instructionaiן (Eds.), Practicaiiy speaking: A sourcebook
consuitants in higher education. Stillwater, OK: New
Forums Press .
6. Angelo, T. A., & Cross, P. K. (1993). Ciassroom assessment
techniques, 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass
7. Menges, R. J. (1999). Appraising and improving your
teaching: Using students, peers, experts, and classroom
eaching tips: Strategies,ז research. In W. J. McKeachie,
or coiiege and university teachersן זresearch, and theo y
(10th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin .
8. Murray, H. (1984). The impact of formative and summative
evaluation of teaching in North American universities .
)Assessment and Evaiuation in Higher Education, 9(2,
117 -132 .
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כל האופציות של הערכת אמצע הטמטטר ויעודדו אותם
להשתמש בשיטות אלו.

 . 3המשוב למרצה צריך להינתן בצורה של הצעות
קונקרטיות ,מפורטות ,לרבות הצעות לדרכי  11שום • 9-7

 . 4רצוי שהמרצה יגיב בכיתה על טעיפי המשוב שקיבל

"הטכת ושמע"

אם ימצא שההערות שקיבל צודקות ,רצוי שישנה את

כרתות ו~טקו בתורה ,לפר שארן

וידון עם הלומדים בטעיפים שמעוררים ענ"ן

כללי .

התנהגותו ההוראתית בהתאם.

.5

התורה נקנרת אלא בחבורה

המרצה צריך להפעיל את השינו  11ם בדרכי הוראתו

בצעדים קטנים

-

-

עשו כרתות-

לנטות שינוי אחד ולבחון את אופן

)בר' טג.(. ,ב"ע

ביצועו והשפעתו ,ורק אם יצליח ,מוצע לעבור לצעד
הבא •10

.6

על המרצה לעבוד על שינו  11ם בהוראתו בתגובה לבעיות

שהתעוררו אצל לומדים רבים ולא אצל לומד בודד.
. 7המרצים יכולים לקרוא הצעות לפתרונות של בעיותיהם
בטפרות מקצועית

-

אפשר לפנות למרכז לקידום ההוראה

במוטד שלהם לשם בחירת טפרים לעיון

•

עב הגובה  5המסבוב האקדמי המכבבה במי  Jהב
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