דבר העורכת
אפתח בהצנת שניים מהמאמרים המופיעים בחוברת זו

ואטיים באנלוניה לנושא המתח בין מצוינות בהוראה

שנכשלו בקורט שלו  .בתלונה נטען שזהו מטפר מונזם של
נכשלים  .טטודנטים אלה למדו בקורט מבוא נדול )למעלה

ובמחקר באוניברטיטאות ,שהוא כאוב לאנשי טנל לא

מ 400-

מעטים ,חדשים כוותיקים  .נשמח לקבל תנובות מהקוראים

 75%וטווח פיזור הציונים היה נדול ,כראוי  ,כך שאותם 12

לנבי נושאים אלה ולנבי כל מאמר אחר בחוברת זו .

תלמידים( לתואר ראשון ,שממוצע הציונים בו היה

נכשלים היוו 3%

מתלמידי הקורט  .הטתבר כי מורה זה

היה יוצא דופן ב"חומרת" ציוניו בהשוואה למורים

האD

היופי כן

קובע?

המלמדים קורטים דומים באותה מחלקה  ,שהציון הממוצע

בטרט "שתי פנים במראה" משחק נ'ף ברידנ'ט בתפקיד

במבחניהם היה 90%

וכמעט בלא נכשלים .בעקבות

מרצה למתמטיקה באוניברטיטה ,שהוא נאה ואטרקטיבי

התלונה ,נאלז מורה זה להצטדק ולהטביר את מדיניות

מאוד אך משמש מודל למורה הנרוע  :הוא מתנשא ביחטו

הציונים המחמירה שלו .מהיכרותי הקרובה עם הנעשה

אל תלמידיו ואף מעליב אותם ,מלמד באופן כזה
שתלמידיו אינם מבינים אותו ,ונרוע מכך

-

במחלקות ובפקולטות למתמטיקה ,פיזיקה והנדטה אצלנו

הוא משעמם

כל כך עד שהם נרדמים בשיעוריו .והנה מניעה הנאולה

ובאוניברטיטת טטנפורד ,ידוע לי כי אחוז הטטודנטים
במחלקות ובפקולטות אלו המטיימים בהצטיינות הוא קטן

לשיפור הוראתו בדמותה של ברברה טטרייטנד ,מרצה

ביותר ,ומטיימים בהצטיינות יתרה רק טטודנטים

לטפרות באותה אוניברטיטה  .ברברה מוצנת בטרט כמרצה

ציון ממוצע של  75%במבחן בקורט נחשב נבוה ,ואחוז

נפלאה ,מעניינת ומלהיבה אך בלתי אטרקטיבית

בעליל .

משוואה זו של מורה יפה ונרוע לעומת מורה לא יפה
ומצטיינת נשללת במחקר אודות נושא זה ,שנערך

לאחרונה ופורטם בכתבה

Education
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כישלונות נבוה בקורט ,אפילו של 30%-20%

טפורים .

אינו נחשב

חרינ .

לאור אירועים אלה ,שמחתי שנפלה לידי טקירת טפרות
מעניינת ביותר על הנושא שפורטמה בכתב עת אקדמי
ישראלי בזמן האחרון ונערכה על ידי צוות כותבים

קשר ישיר בין יפי המראה של מרצים באוניברטיטה לבין

ממכללת בית-ברל .במאמר "אינפלציה של ציונים

דירוניהם על ידי תלמידיהם בקורטים שבהם הם מלמדים,

במוטדות ההשכלה הנבוהה" אני מביאה ,בעיבוד שלי

כאשר קשר זה חזק בייחוד ביחט למרצים הנברים .המחקר

מאותה טקירה ,את הנקודות העיקריות הרלוונטיות

עורר תנובות רבות הן מעל דפי אותו עיתון ,הן בדיונים

לקוראי על הגיבה .

טוערים ברשתות תקשורת של מומחים להוראה בחינוך

אנכוגיה

הנבוה .

עיבדתי מעט את תיאור המחקר לשם התאמתו לקהל
היעד הנרחב של על הגובה והוא מוצנ כאן במאמר "יופי
בכיתה  :הופעה חיצונית נאה/רבת חן של פרופטורים

בארז רחוקה הייתה להקת זמר יוקרתית מאוד .
בהופעות ,כל חברי הלהקה שרו ונם רקדו .

אוכמ ,יוקרת הכהקה התבססה עכ ה  eירה בכבד .

והפוריות הפדנונית המשוערת שלהם" .כמו כן ,צירפתי

למאמר תנובות מנוונות של קוראים.

חלום חייהם של המוני צעירים בארז זו היה להתקבל

הא Dהציוני e Dכנו גבוהי Dמדי?
שלושה אירועים מן הזמן האחרון נרמו לי להעלות נושא

ללהקה .לשם כך ,לאחר טיום לימודי התיכון ולאחר שנים
אחדות של מתן שירות לקהילה ,הם הקדישו  12-8משנות
חייהם הצעירים ללימוד בבתי-טפר מיוחדים שהקנו להם

זה  .תלמידים אחדים בקורטים שלי לתואר שני באו אלי

את התיאוריה והפרקטיקה הדרושים להתקבל לחברות

להתלונן על ציונים נרועים שקיבלו ,המקלקלים להם את

בלהקה  .לימודים אלה דרשו מהם להקדיש זמן ומאמז

הממוצע  .ומה היו ציונים נרועים אלה? הנמוך מביניהם

עצומים ונם השקעה כטפית נבוהה .

היה 88%

והיו שהתלוננו אף על !!! 92%בטוף שנת

e

אוכמ ,בבתי-ספר אכה כימדו אותמ רק כ יר .

הלימודים הקודמת נכחתי בטקט לחלוקת תעודות לבונרים
באחת הפקולטות  .מבין התלמידים שנקראו לבמה לקבל

את תעודותיהם ,למעלה מ 40%-
וכמחצית מהללו

-

בהצטיינות

טיימו בהצטיינות,

יתרה ...

והמאורע האחרון

אחת לשנה נערכו בחינות קבלה ללהקה  .התחרות
הייתה עצומה ורק המצוינים ביותר הצליחו להתקבל.

אוכמ ,בחי  Jות הקבכה בח  Jו אר ורק את יגוכת ה  eירה .

נונע לפרופטור מאחת המחלקות במדעי החיים ,המדורנ
מדי שנה על ידי תלמידיו נבוה מאוד על הוראתו ואף קיבל

בין המאושרים המעטים שהתקבלו ללהקה ,היו אחדים

בעבר את פרט הרקטור על הצטיינות בהוראה  .אני מכירה

שנולדו בעלי כישורים ואהבה לריקוד .רבים מהם עטקו

איש טנל זה שנים רבות על בטיט ההשקעה העצומה שלו

בריקוד במטנרת מתן השירות לקהילה .נם במהלך

בחשיבה על הוראתו ,בתכנון שיעוריו ובהכנת הדנמות

לימודיהם ,רבים מהם עברו התנטויות בריקוד משום

מקטימות לשילוב בשיעורים כדי לעשותם מרתקים

שחברי הלהקה העטיקו אותם כרקדני מישנה או משום

ומאתנרים  .מרצה זה טיפר לי בתטכול ואף בכעט רב שהוא

שהם רקדו לפרנטתם בלהקות אחרות  .הניטיון רב השנים

ננזף על ידי אנשי דרנ המינהל האקדמי הבכיר
באוניברטיטה בעקבות תלונה שהנישו  12תלמידים

שהם רכשו בריקוד שיפר מאוד את רמת הריקוד שלהם .
לפיכך ,זמרים רבים בעלי כישורים מולדים לריקוד
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השתלבו בלהקה ,קיבלו קביעות והתקדמו יפה בדרגות
ובתפקידים .

אול Dהיו ג Dאחרי e Dהת ) jבלו ללה ) jה על סמר  eירתD

המצוי  Jת ,אר e

ה י ו חסרי ) jואורדי  Jציה בין

איבריהD

והת ) ejו מאוד ברי ) jוד  .מסיבה זו ה  Dג Dלא רכ  eו כל
 Jיסיון בר י ) jוד ל  J9י  eהת ) jבלו ללה ) jה .
והנה בא יום ,בו ראשי הלהקה חוקקו חוק חדש המונע
קבלת קביעות וקידום מרקדנים גרועים  .כדי לא לעשות
עוול למתקשים בריקוד ,החליטו ראשי הלהקה לטפק להם
שירותי שיפור הריקוד  .לשם כך הם שכרו מורים שרקדו
היטב בזכות כישוריהם וניטיונם הרב ,אלא שהם היו חטרי

ידע תיאורטי/שיטתי לגבי המרכיבים ש"עושים " את
הרקדו הטוב ,ולגבי שיפור ריקודם של אנשים חטרי
קואורדינציה .

וכר ,למורי  eJe Dכרו ל  eי  9ור הרי ) jוד בעצ Dלא הוותה

e

ההכ רה המתאימה לכר .
בנוטף  ,הפעילות היחידה שנערכה לשם שיפור הריקוד
הייתה טדנא בת יום עד שלושה ימים .השתלמות כה
קצרה ,שנערכה בהדרכת מורים שאינם מקצועיים ,לא
יכולה הייתה לעזור במידה משמעותית לרקדנים חטרי

הקואורדינציה .
ואול ,Dרא  eי הלה ) jה הא  eימו את אות Dר ) jד Jי  e Dה D
עצל  Jי  Dוחסרי מוטיבציה ,ולכן רי ) jוד Dאי  Jו מ  eת  9ר.
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ולבטוף ,לאחר חמש שנות חברות בלהקה ,פוטרו
הזמרים חטרי הקואורדינציה ,והללו שכבר הייתה להם

קביעות לא קודמו

עוד ...
]ירה חטיבה

