קידום איכות ההוראה

-

הככה כםע  eה

רבe -

ימ ו

המנחה :פרופ' נירה חטיבה ,ראש המרכז לקידום

המורה צריך לתכנן לא רק כיצד להעביר את הידע ,אלא גמ
איך לשלב בשיעור היבטימ דידקטיימ-פדגוגיימ ,איך לעודד

ההוראה ,אוניברסיטת תל -אביב.

אצל התלמידימ חשיבה על העקרונות ,איך לעזור

המשתתפים :פרופ' נחום פיננר ,רקטור לשעבר,
אוניברסיטת בן-נוריון; פרופ' אלישע באב  IIד,

ראש בית הספר לחינו,ך האוניברסיטה העברית.

לתלמידימ להבין את העקרונות הללו ,איך להציג נקודות
קשות להבנה בדרכימ הטובות ביותר ,איך ללמד כך שלא
רק שהתלמידימ יבינו ,אלא שהמ גמ לעולמ לא ישכחו את
שלמדו.
הדבר השני הוא שהיא רואה את תפקידה בעשיית הכול,

אבל הכול ,כדי שהשיעור יהיה מעניין ומלהיב וכדי לשמור
פרופ' חטיבה  :הנושא שלנו הוא הפרקטיקה  :מה יש
לעשות כדי לקדמ את ההוראה בחינוך הגבוה ולשפרה  .זה

במצב מגוחך  .רנדי הזכיר קודמ ,שההוראה צריכה להיות

נושא שאפשר להקדיש לו יומ עיון שלמ ,לכן מה שאציג

ח  .fuשההוראה צריכה ליצור הנאה בקרב התלמידימ .

כאן יהיה רק מדגמ קטן .אני רוצה לפתוח בהצגת טרטון

מורה זו אכן חושבת שזה אחד מתפקידיה ,שעליה להביא

וידיאו  .לפני כתשע שנימ ,במטגרת שנת שבתון שעשיתי

לכך ש התלמידימ ילמדו ,אבל גמ שייהנו בשיעוריה )אמ כי

באוניברטיטת טטנפורד במחלקה לפיזיקה
בשיפור ההוראה במחלקה
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על רמת הריכוז של התלמידימ ,אפילו בהעמדת עצמה

-

-

שמ עטקתי

חשבתי על טענתו של רנדי

לא על חשבון הלמ י דה( .

עכשיו השאלה היא כמה מורימ באוניברטיטאות בארץ

בט ,שההוראה היא בעצמ מקצוע מאוד מבודד :איננו

רואימ את תפקידמ באוניברטיטה באור כזה? כלומר,

יודעימ באמת כיצד מרצימ אחרימ ,ואפילו המצטיינימ

שעליהמ לעשות הכול כדי שהטטודנטימ יאהבו את

שבהמ  ,מלמדימ .כדי לעשות את ההוראה הטובה פומבית

השיעורימ? כמה מרצימ מקדישימ כמוה כל כך הרבה זמן

יותר  ,עלה בדעתי הרעיון לצלמ את שיעוריהמ של מרצימ

ומחשבה לתהליך תכנון השיעור ולהיבטימ הפדגוגיימ-

שקיבלו פרטי הוראה בטטנפורד ,ולהציג את הוראתמ .אני

דידקטיימ של הצגת החומר? לחיפוש דרכימ מאתגרות

חושבת שגמ זו דרך לעשות את ההוראה הטובה מוכרת

ומלהיבות להצגתו? כמה מרצימ חושבימ לאחור )עורכימ

יותר .בדרך זו יוכל כל מורה לצפות בהוראתמ של מרצימ

רפלקציה( על ההוראה שלהמ לאחר שהשיעור הטתיימ?

שנחשבימ מצטיינימ .אקרין טרטון בן שבע דקות ,שמציג

שמתמ לב שלאחר השיעור היא עטוקה במחשבה איך

את פרופ' טוזן מק/קונל ,חוקרת מצטיינת במדעי החיימ,

לשפר את הוראתה בפעמ הבאה?

המלמדת קורט שבו לומדימ 400

טטודנטימ  .כיצד זה

על טמך טרט זה אני רוצה להציע חמישה נדבכימ

שבקורט כה הרבה משתתפימ? לפי תכנית הלימודימ

שהכרחיימ ,לדעתי ,לקידומ ההוראה באוניברטיטה כולה,

האמריקאית ,בשנימ הראשונות של התואר הראשון חייב

ולא רק לקידומ ההוראה של מורימ "גרועימ"  .וזהו

כל טטודנט לבחור קורטימ מכל הפקולטות ,וכך 400

תפקידמ של המרכזימ לקידומ הוראה או של כל גוף אחר

התלמידימ בקורט זה הגיעו מכל הפקולטות

שעוטק בנושאימ האלה

שבאוניברטיטה :מדעי הרוח ,החברה וכדומה ,ולכן היא

הטגל האקדמי.

צריכה ללמד קורט ללא דרישה מוקדמת שיתאימ לכולמ,
ולקורט זה נרשמו כה הרבה טטודנטימ משומ ששמה של

-

לקדמ את ההוראה של לכ אנשי

הנדבך הראשון הוא שינוי התפיטה של המורה את
תפקיד ההוראה  .ערן שר הזכיר קודמ שצריך "לשנות את

פרופ' מק/קונל יצא לפניה כמרצה מעולה .הביקוש

הראש" למורה ,וזאת הכוונה .חלק מהמרצימ שלנו באמת

לקורטימ שלה גבוה מאוד ,ומאחר שלא היה אולמ די גדול

רואימ את תפקידמ ב"להעביר את החומר" .המ אמנמ

בטטנפורד להכיל את הקהל הרב ,היא מלמדת באולמ

חושבימ שרצוי ש התלמידימ יבינו את החומר הנלמד ,אבל

התיאטרון ,ובלית ברירה היא עומדת על במה .

המורה אינו צריך לדאוג לכך כל כך  .הוא עושה את שלו

)מוצג טרטון(

בכך שהוא "מעביר" את החומר .בדרך כלל הוא בא מוכן

לשיעורימ  ,מכין מצגת טובה ,ובכך הוא טבור שמילא את

מה בעצמ נ י תן ללמוד מדרך הוראתה על תפקיד המורה

תפקידו  .היינו רוצימ לשנות את "הראש" של המורימ ואת

באוניברטיטה? אמ אנטה לתמצת את העיקר ,היא אומרת

תפיטתמ את תפקידמ :ממעבירי חומר לעוזרימ ותומכימ

שעל המרצה לחשוב ולתכנן הרבה בעת הכנת השיעור.

ומכוונימ למידה .בעקבות זאת ,היינו רוצימ לשנות את
ההתייחטות לתלמידימ ואת שיטות ההוראה.

.1

מתוך יומ העיון בנושא "קידומ איכות ההוראה בחינוך הגבוה " ,

הנדבך השני של תפקידי מרכז ההוראה הוא קידומ

שנערך ב ,12.12.04 -על ידי רשות ההוראה והמחקר של המסלול

חשיבה ודיון בין אנשי טגל בנושא ההוראה .בוועדות

האקדמי המכללה למינהל ,בקמפוס המכללה למינהל בראשון לציון.

הוראה ,למשל ,המילה "הוראה" עולה כל הזמן ,אבל
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מ'מ'  jל~מאל  :פרופ' )חוס פ')גר ,פרופ' ') ר ה חט'בה ו פרופ' אל'~ע באב"ד

כמעט שלא מתקיים דיון כללי בין אנשי הטגל בנושאים

נדבך רביעי הוא לעודד מרצים לחשיבה על ההיבטים

כמו :מה מטרותינו בהוראה? באילו שיטות הוראה

הדידקטיים-פדגוגיים בעת תכנון הקורטים והשיעורים  .כפי

להשתמש? מה טוב לתלמידים? מה לא טוב לתלמידים?

שהמרצה בטרט עושה ,היא מקדישה המון זמן ומחשבה

מה החידושים בהוראה? אפילו דיונים בנושאים כמו אלה

לשאלה איך ללמד היטב ,מעניין ,כך שהתלמידים יבינו את

שמעלה הטרט  :מה היא עושה כאן בעצם? האם היא עושה

החומר בעצמם  .אבל בשביל להבנות את החומר לא צריך

דבר חיובי או שלילי? האם תפקיד המורה לשעשע את
התלמידים? להאכיל את התלמידים בכפית? האם צריך
לרצות את התלמידים כדי להיות

פופולרי ,

או האם על

המרצה להיות רציני מאוד וללמד את החומר בצורה יעילה

תמיד הוראה אקטיבית  .כולם מדברים היום,

, word

הbuzZ -

מילת הקטם ,היא "למידה אקטיבית"  .מתכוונים

בכך שהטטודנטים יעטקו בזמן השיעור גם בעשייה פיזית

כלשהי  .אבל שימו לב ,שכשטטודנטים חושבים על דברים

ומט ודרת? מטתבר שתלמידים ,אפילו בטטנפורד ,מאוד

מעמיקים ומעניינים שהמורה משמיע

מאוד אוהבים את שיטת ההוראה שלה .כל אלה הם

אקטיבית  .לא תמיד למידה אקטיבית מחייבת שהטטודנט

נושאים לדיונים בין אנשי טגל ,שכמעט שלא

מתרחשים .

-

גם זו למידה

"יעשה משהו בידיים" .כשמציגים לטטודנטים בעיה

לכן לדעתי ,שיחות בין אנשי הטגל בנושאי הוראה הם

מאתגרת ,או אפילו כשטטודנטים רושמים את דברי

נדבך חשוב לצורך ביטוט המלומדות בהוראה וקידום

המרצה ,ברגע שהם כותבים את תמצית הדברים ולא
רושמים באופן אוטומטי מילה במילה ,הדברים ששמעו

ההוראה .

נדבך שלישי הוא פיתוח ואימון מקצועי לכל אנשי הטגל .

עוברים עיבוד חשיבתי; דברי המרצה עוברים עיבוד בראש

הועלתה כאן קודם לכן השאלה  :האם לקדם הוראה אצל

שלהם וזהו שלב בדרך להבנה  .זאת אומרת ,גם זו הפעלה

כלל אנשי הטגל  ,או שיש לקדמה בעיקר אצל מורים

אקטיבית של הטטודנטים ,גם אם הצופה מבחו'( לא רואה

חדשים? אני עבדתי כעשר שנים עם אנשי טגל

זאת  .בנוגע לדבריי על שילוב היבטים דידקטיים-פדגוגיים

באוניברטיטת תל אביב  ,באופן אישי-אינדיווידואלי ,והאדם
הראשון עמו עבדתי ,זה היה

ב , 1989-

היה פיזיקאי

-

בהוראה

-

כששאלו מרצים באוניברטיטאות ומכללות איך

הם מכינים את שיעוריהם ,מצאו שלמעלה מ 90%-

נראה לי שהיה באמצע שנות החמישים שלו .הוא לימד

מהמרצים חוזרים על חומר השיעור  ,מכינים דוגמאות,

בכיתה גדולה בקורט חובה בפיזיקה ,ובבית הטפר לפיזיקה

פותרים בעיות שיוצגו בשיעור ,מכינים נוטחאות או

אמרו לי

-

-

אל תוציאי עליו אנרגיה ,הוא כבר בטוף הדרך

תתחילי עם המורים היותר צעירים שלנו  .בכל זאת

עבדתי איתו באופן אישי והצלחתי לעזור לו לשפר את

פיתוחים על נייר לשימוש בשיעור ,ובזה הם גמרו  .מעטים

ביותר עושים את מה שטוזן מק'קונל עושה .כלומר ,אחרי
שהם גמרו להכין את כל מה שהם רוצים להציג הם יושבים

ההוראה עד כדי כך שתוך שנה  -שנתיים הוא היה לאחד

וחושבים

המורים המבוקשים והמצליחים ביותר בבית-הטפר  .מאז

לתלמידים כך שהתלמידים יבינו? כך שיהיה מעניין ומרתק

ועד היום ,בוודאי עברו דרכו אלפי תלמידים שנהנו מהוראה

לתלמידים? כך שהתלמידים יאותגרו? זהו אחד התפקידים

-

אבל איך להציג את זה בצורה הכי טובה

טובה .כך שאינני חושבת שגיל המורה צריך להוות חטם

שאני רואה למרכזי הוראה

לעזרה בשיפור ההוראה .צריך לעזור לחדשים  ,אבל יש גם

ההיבט הדידקטי והפדגוגי; כשהם יושבים ומכינים

הרבה ותיקים שיש להם בעיות וקשיים בהוראה ,ואני

-

לקדם אצל אנשי הטגל את

שיעורים ,שיחשבו גם על ההיבטים האלה  .כל מורה צריך

חושבת שצריך פשוט לשים את האצבע על מי הם המורים

לחשוב

שמתקשים בהוראה ,ויש לחפש דרכים כדי לנטות לעזור

השיעורים יצירתיים ,מעוררי השראה ודמיון  ,איך

להם להתגבר על הקשיים ,ללא שיקולים נוטפים .

להעשירם ביישומים הכי רלוונטיים ועדכניים  ,איך להטביר

-

מעבר לתכנון הבטיטי

-

איך לעשות את

ל)! .הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל
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את הדברים באופן הכי בהיר ,איך להציג לתלמידים אתגרי

ההשכלה הגבוהה ולהבאתה לכדי 50%-40%

חשיבה ,מה לעשות כדי לרתק את התלמידים ולהלהיב

הרלוונטית אינה יכולה לקיים את התשתית המ קרית

n

n

המובנית במודל אוניברטיטת המ קר  ,המשאבים הדרושים

אותם ,איך להתאים את ההוראה לא וכלוט ייה המאוד
הטרוגנית של התלמידים שהשונות ביניהם )על רקע

לכך פשוט אינם בנמצא ,ובוודאי שלא בתקופה של

חברתי-כלכלי ,היכולת ומוכנות ללימודים( הולכת וגדלה ,

צמצומים והידוק החגורה  ,אילכך ,יש צורך בהפרדה

הנדבך האחרון ,החמישי ,הוא לעודד חשיבה ורפלקציה
על ההוראה בקרב המרצים  ,דיברו על זה הרבה היום

-

זה

n

ובבידול בין מ קר להוראה ובבידול בין מוטדות העוטקים
בתחומים אלה  ,עדיין  ,האוניברטיטאות מתמקדות במחקר

חלק מהרכיבים של המלומדות בהוראה  ,ראינו את זה גם

כביכול ,והמכללות בהוראה ,באותה טדנה אמר פרופ' חיים

אצל טוזן מק'קונל ,רצוי שכל מרצה יישב ויחשוב לאחר

הררי  ,נשיא לשעבר של מכון ויצמן  :ש"כדי להכשיר עובד

השיעור :איך לימדתי היום? מה היה טוב? מה לא היה

טוציאלי אני לא צריך חוקר ,כדי להכשיר רואה חשבון ,אני

טוב? הרפלקציה יכולה להטתמך על ההתרשמות שלו

לא צריך חוקר ואפילו לא כדי להכשיר מנתח מוח"  ,הוא

עצמו ,אבל הוא יכול גם להיפגש עם תלמידים אחת לכמה

לא דיבר ,חלילה ,בזלזול על המקצועות הללו ,להיפך ,הוא

הn

זמן ולקבל מהם משוב  ,כל מרצה יכול להזמין עמיתים

הדגיש את

לבקר בשיעורים שלו ולקבל מהם משוב ,הוא יכול לחשוב

הללו לחברה  ,הוא רק טען שכדי להכשיר אנשי מקצוע

על ההערכות הכתובות של הטטודנטים ,וללמוד מכך על

בתחומים אלה לא צריך שחוקרים יעשו את ההכשרה  ,אז

ההוראה שלו  ,הוא גם יכול לעשות מחקר על עצמו ,על
הוראתו

-

כמו שרנדי בט הציע ,שזה חלק מהמלומדות

בהוראה ,ולחשוב  :אם גיליתי משהו לא טוב בהוראה שלי,
או שהייתי רוצה לשפר

-

מה אני יכול לעשות כדי לשפר

זאת?

יוניות והחשיבות הרבה של כל המקצועות

אם לא אנשי מחקר

-

מי כן יעטוק בהכשרה בתחומים

הללו? השאלה לא נשאלה ,ואם הייתה נשאלת אני מעז
לנחש שהתשובה שהייתה ניתנת היא  :צריך מורים ,מורים
טובים  ,צריך הוראה איכותית ,אני הייתי מוטיף שבמערכת

שבה תהליך המכלול שם דגש על הוראה ,צריך הרבה

אם נצליח להשיג את חמשת הנדבכים האלה  ,שמרביתם

מורים טובים כדי שההוראה לא תהיה רק טיטמת פרטום

אפילו לא דורשים תקציב מיוחד  ,אז עשינו הרבה מאוד,

בלבד ,אבל מניין יבואו כל המורים הטובים הללו? הכשרה

ואני חושבת שאלה הם התפקידים העיקריים של מרכזי

להוראה באוניברטיטה הנעשית ברמה האינדיווידואלית

בגישת החניכות או בלעז ה, apprenticeship -

ההוראה ,

לא תפטה

במחוזותינו אף פעם  ,ישנם פה ושם תחומים שבהם

פרופ' פיגגר :השאלה שצריכה להישאל היא :איך
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נדרשת התמחות מעשית ,טטאז' וכדומה ,אבל לא ניתן

אנחנו מביאים למערכת יותר טוזן מק ' קונל? בדיוק לפני

להתייחט לכך כתחליף להכשרה להוראה במוטדות

שבוע התקיימה בטכניון טדנה בינלאומית ,שנושאה היה

ההשכלה הגבוהה ,יעודן המוצהר של האוניברטיטאות

 Transition to Mass Education Systems,International Comparisons and Perspectives

n

וליבת העשייה שלהם הוא קידום הידע ,העברה והנ לה

ישראל נמצאת זה למעלה מעשור בתהליך מואץ של מעבר

של ידע ,The advancement of knowledge -
 , transfer of knowledgeקידום הידע ברור  -זהו

מהשכלה גבוהה אליטיטטית להשכלה גבוהה להמונים ,יעד

המחקר  ,העברת הידע ,פה ניתן כבר להתחיל להתווכח,

של 50%

ומעלה בוגרי תיכון הפונים להשכלה גבוהה הינו

ידידי דן מאירשטיין אומר שזאת ההנחיה לתארים גבוהים

יעד הניתן להשגה בטווח הנראה לעין  ,זהו היעד שכנראה

וכל הקשור למחקר ולהכשרת חוקרים ,אבל אני טוען

אליו חותרת המדינה תחת האצטלה של הרחבת הנגישות ,

שזוהי גם במידה מטוימת ההוראה לתואר ראשון  ,כאן

הנגישות הושגה במידה מטוימת על ידי הגדלת מכטות
הקבלה של האוניברטיטאות ,ובמידה רבה יותר באמצעות
תהליך מזורז של מכלול  ,התוצאה היא שכיום

כ 50%-

מכלל

התלמידים לתואר ראשון לומדים במכללות  ,ראוי לציין כי
זהו התואר החשוב ביותר לדברי העוטקים

בכלכלת n

ינוך,

כי התואר הראשון הוא הגורם המשמעותי ביותר בניידות

הזיקה של המודל לבעיית איכות ההוראה,

n

בכל הקשור למ קר ,יש התעדכנות מתמדת של חברי
הטגל  ,טכנולוגיות המידע הקלו רבות על הפצת הידע ועל
נגישותו  ,הטגל מתעדכן בטכנולוגיות ,מתעדכן בתהליכים,
ובמעבדות בארץ תמצאו את מיטב הציוד העדכני ,

הדוקטורנט הישראלי מקבל לכן הכשרה טובה למדי

החברתית  ,והוא אולי התואר היחיד הנותן לפרט החזר

במחקר

חיובי על ההשקעה בו  ,יש ויכוחים האם התואר השני נותן

לחניכות במחקר

-

ההנחיה לתארים מתקדמים קרובה מאוד לדעתי

-

החל מהחיפוש אחר הנושא ,וכלה

החזר  ,יש ויכוח עוד יותר רציני האם התואר השלישי נותן

בכתיבת מאמרים משותפים עם הדוקטורנטים  ,תוך כדי

את ההחזר על ההשקעה ,אני מעלה נקודות אלה כי לדעתי

עבודה ולאחר שטיימו את עבודתם ,בטמינרים

יש להן השלכה ישירה גם על קידום איכות ההוראה בחינוך

המחלקתיים דנים

הגבוה ,בטדנת הטכניון ,חלק ניכר מהדוברים הטפידו ואף

על כיוונים חדשים ,על טכניקות ועל גישות חדשות

אמרו קדיש על מודל אוניברטיטת המחקר ,ששילבה
הוראה

ומחקר למקשה אn
n

ת ,אבל נתנה מענה רק לאחוזים

על of the art

 , stateעל פריצות דרך,

-

כולם

במחקר  ,אבל אנא ,אמצו את זיכרונכם והתייחטו לשאלה:

n

מתי הייתה הפעם האחרונה שבה דנו במ לקותיכם על

בודדים באוכלוטייה שב רו בהשכלה גבוהה כיעד

גישות חדשות בתורת הלמידה ועל ההשפעה האפשרית

לשאיפותיהם  ,נטען כי מערכת הדוגלת בפופולריזציה של

שלהן על מבנה הקוריקולום ,על מבנה הקורט ,על הרצאה

וי:
וי:

....
=
....
....
ו-

בודדת? או מתי הועברה בפעמ האחרונה הרצאה על מבנה

פרןפ' באב"ד  :אני אשתדל לדבר על " הלכה למעשה"

מערך שיעור בעקבות הבאתן של טכנולוגיות מידע

היומ ,במהלך כל היומ ,דיברו על שתי משמעויות שונות

חדשניות? לשווא תחפשו פריטטיות בין ההכשרה למחקר

של שיפור ההוראה ,ואני אדגיש אחת מהן ולא את

להכשרה בהוראה  .פרופ' טלר התייחט לכך כשאמר

השנייה .האחת היא שיפור כללי של ההוראה ,כלומר איך

שבאוניברטיטאות אין הכשרה להוראה למרות שאנו

להעלות את רמת ההוראה במוטד זה או אחר מרמה X

מודעימ לכך .כל מ"כ וכל מ"מ בצה"ל קיבל יותר הכשרה

לרמה חדשה  .אבל המשמעות השגורה ,היומיומית ,של

לבניית שיעור/הרצאה ,וכוונתי להכשרה מובנית ,ממרצה

שיפור ההוראה היא תיקון של קלקולימ .אנחנו יודעימ

צעיר שזה עתה טיימ את לימודיו .

של תלמידי המחקר ,ושימו לב למושג שהשתרש במחוזות

כך שאינמ מקבלימ הוראה ברמה רצינית  .אז המטרה של

תלמידי מחקר  .כל מה שנעשה כעת במוטדות

להשכלה גבוהה למען שיפור ההוראה במשובימ וטקרי

בכיוון הזה  .אני אעלה בקצרה כמה טוגיות עקרוניות

ההוראה וכל מה שעושות היחידות לשיפור ההוראה

יישומיות מאוד ,ואחרי זה אציע בקצרה כמה הצעות

באמצעות טדנאות ותמריצימ למיניהמ ,כולל התייחטות
בתהליך הקידומ והקביעות

המ עשייה חיונית ומבורכת ,

פעולות קצת יותר מטובכות ויקרות  ,ופעולות מערכתיות.

אבל אלה רק באימ לתקן ולא לטפל בשורש הבעיה  .מאחר

טוגיה עקרונית ראשונה ,שכמעט שאין מה לדון בה

ובמושב הזה אנו עוטקימ בקידומ ההוראה מהלכה למעשה,

אנחנו מדברימ על שיפור ההוראה כדי להגיע לשיפור

אני רוצה להגיע להצעה מעשית .אני מציע להתחיל לטפל

הלמידה ,אני לא אכנט לנושא הזה.

בשורש הבעיה

-

בהכשרה ,או יותר נכון בהיעדר

-

טוגיה שנייה מאוד רצינית ,אני יודע שמדברימ בה

ההכשרה  .אני מציע מהפכה זוטא בלימודי הדוקטורט

גבוהה גבוהה ,אבל אני חושב שדי הרבה משקרימ

במדינת ישראל  .כלומר ,שבמקביל להכשרה המטורתית

כמה באמת נושא שיפור ההוראה חשוב לאוניברטיטאות

-

עד

למחקר ,הכוללת מטפר מועט של קורטימ ,בחינת

ביחט להישגימ אחרימ של חברי הטגל? הודגשה היומ

מועמדות ועבודת מחקר ,תהיה גמ דרישה ,או לפחות

בעיקר היכולת המחקרית ,אולי גמ יכולת גיוט כטף,

אופציה ,לתכנית מובנית להכשרה בהוראה  .התכנית תהיה

ודברימ אחרימ  .אני חושב שדה-פקטו ,והנושא הזה עלה

פרוטה על פני שלוש או ארבע שנימ  ,ותהיה מושתתת על

די הרבה פעמימ היומ  ,נראה שנושא ההוראה ושיפור

קורטימ בנושאי הוראה ולמידה  ,על תהליך הדרגתי של

ההוראה לא כל כך חשוב לאוניברטיטאות  ,כי חשיבות

התנטות מעשית מונחית של תרגול בכיתה  ,במעבדות  ,על

נמדדת בהשקעות ובמעורבות .אני חושב שיש נינוד

הכנת שאלות ,תרגילימ ,מבחנימ ושיעורימ לדוגמה.

אינטרטימ בכך שהאוניברטיטה ,למרות שהיא מצהירה על

בטיומו של התהליך יידרש הדוקטורנט להכין ולהעביר

כך שהיא רוצה לתת שירות טוב לטטודנטימ ,בעצמ יש לה

קורט שלמ במחלקתו  .כל התהליך ילווה על ידי אנשי

אינטרטימ נוגדימ ,אני מתכוון בעיקר לכך

מקצוע ו/או טגל בכיר אשר יעריכו את ביצועי ההוראה,
כולל מתן ציון במקביל לציון עבור עבודת המחקר

=

שיפור ההוראה היא תיקון קלקולימ ,ואני אדבר בעיקר

לשיפור ההוראה בשלוש רמות :פעולות פשוטות וזולות ,

-

וי-

שבעיה בוערת בכל המוטדות להשכלה גבוהה היא שרבימ

אני רואה את שורש הבעיה בחוטר ההכשרה להוראה
שלנו

.בr
יייי
וי:

מן המורימ המ מורימ גרועימ ושטטודנטימ מתלוננימ על

-

וי:

-

שזה

כעת הציון היחיד שהדוקטורנט מקבל  .אמ תרצו ,מעין
לימודימ לתעודת הוראה בהשכלה גבוהה .
ישראל מייצרת כעת כאלף דוקטורנטימ בשנה  .אמ נניח

שכ  25%-מהמ נקלטימ במוטדות האקדמיימ ועוד כ 25%-

שהאוניברטיטאות מנינות על המורימ שלהן ,לא מעבירות
את האינפורמציה על איכות ההוראה ,כך שהתלמידימ
יוכלו לבחור בין קורטימ ,ואני חושב שלמרות כל הצהרות
על איכות ,ועל אף אמנות שירות למיניהן ,המינימומ שיש
לעשות כדי לאפשר לטטודנטימ לבחור קורטימ כמו שצריך
זה לפרטמ את כל ההערכות ההוראה ,כך שכל טטודנט

נקלטימ במוטדות מחקר אחרימ המאפשרימ להמ הוראה

יוכל לקרוא ולדעת על כל מורה .אנב  ,באוניברטיטאות כמו

חלקית  ,הרי אמ נאמץ את המודל המוצע  ,בתוך עשור נוכל

פרינטטון  ,טטנפורד  ,הרווארד ואחרות יוצאימ בכל טמטטר

לבטט מערכת השכלה גבוהה המושתתת על טגל שקיבל

טפרימ ובהמ תיאור של כל קורט  ,על הרכילויות הכי

הכשרה בהוראה  .אין זאת אומרת כי בכך תיפתרנה כל

קטנות שלו ,ומיהמ האטיטטנטימ ,ומה הדרישות ,ואיזה

הבעיות בהוראה ,אבל לעניות דעתי הן תצטמצמנה  .לרבימ

מין חינוך מקבלימ

יתברר אולי כבר בראשית הדרך ,עוד במהלך הלימודימ,

קורטימ מבלי שהמ קוראימ אותמ  .אנב ,בייעוץ שניתן בכל

-

ואלה דברימ שאנשימ לא בוחרימ

שהוראה איננה הנישה האופטימלית שלהמ ,והטינון

מחלקה ,היועצות לא יגידו לתלמיד

הראשון ייעשה מוקדמ ולא כעבור חמש-שש שנימ .אנשי

אבל הן כן ינידו "זה מורה טוב"  .קל מאוד לזהות "מורימ

מל " ג וות"ת יכולימ לעודד את המוטדות ללכת בכיוון הזה,

מצטיינימ " ולשבח אותמ.

והייתי מציע זאת כאתגר אפשרי  .אצטט את אפלטון

-

"זה מורה נרוע':

טוגיה שלישית  :האמ איכות ההוראה נמדדת בהערכות

שאמר  :ההתחלה הינה החלק החשוב של העבודה .ולדידי

הטטודנטימ? יש על זה טפרות מאוד ענפה .מה בדיוק

הצעד הראשון בשיפור ההוראה היא הכשרה מוקדמת ככל

מודדות ההערכות המקובלות? האמ הן מודדות שביעות

האפשר של הטגל ,בשלב של הלימודימ לדוקטורט ,ולכך

רצון? האמ הן מודדות באמת איכות הוראה? יש לנו בעיה

אנחנו צריכימ לחתור.

מאוד נדולה .

עוד טוניה :מי ילמד את הקורטימ הלא פופולריימ? לא

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל

35

את הקורטים הנפלאים ,הנהדרים ,שטטודנטים יאהבו.

מיהם המורים שיעזו לדרוש מהתלמידים דרישות קשות?

לתרום לשיפור ההוראה מבלי שהם עולים כטף ,מבלי

כולנו יודעים שיש קשר שלילי בין קושי הקורט לבין

שהם דורשים השקעת משאבים ,בלי תקנים ובלי שום

הערכות תלמידים  .למרות שהרברט מרש  2טוען שאין
קשר ,מחקרים שלי מראים שבישראל בוודאי יש

קשר• 3

אני לא אתחייב על מקומות אחרים אבל יש הטכמה על כך
שהדרישות מהטטודנטים ורמת הציונים משפיעים על

הערכות הטטודנטים את ההוראה  ,ולכן הם אלה שקובעים

דבר ,אבל הם יכולים לתרום תרומה לא קטנה לשיפור
ההוראה .

הנה הרעיון הראשון  :להוציא דרישה באוניברטיטה,
תנאי כללי ,שכל אחד מחברי הטגל צריך פעם אחת בשנה
להזמין עמית  ,לפי בחירתו

-

את מי שהוא רוצה

לצפות

-

בשיעור אחד שלו  ,ולערוך דיון על מה שקרה ,וכל מה

היום דה-פקטו את איכות ההוראה .

טוגיה נוטפת היא  :מה צריך לשפר ומה לא צריך לשפר?

מה ניתן לשפר ומה לא ניתן לשפר? איזה דברים הם
מתת-אל? אלו הן טוגיות שהאנשים העוטקים בכך
מתלבטים בהן רבות .

שצריך לעשות זה לדווח שהפעולה נעשתה  .זה הכול .לא
לדווח אם ההוראה השתפרה או לא השתפרה .כל מורה
במוטד להשכלה גבוהה

-

פעם בשנה

-

תארגן את החבר

הכי טוב שלך לבוא לצפות ב,ך ותדברו על מה שראיתם.

השאלה הבאה  :במי להשקיע? זאת בהנחה שיש
משאבים מועטים  .האם להשקיע במורים הגרועים? האם

לא קשה לעשות דבר כזה  .זה באמת לא דורש שום דבר.
רעיון שני :שבכל אחד מהחוגים ,בכל מוטד אקדמי,

להשקיע באטיטטנטים  jהמתרגלים? האם להשקיע במורים

יהיה חבר טגל אחד שיקבל על עצמו אחריות לטפל בענייני

חדשים? זוהי שאלה של מדיניות .אגב ,הרבה פעמים קורה

הוראה ; פעם אחת בשנה לדבר עם כל מורה על ההערכות

שההשתתפות היא וולונטרית ,ואז משקיעים במורים

שקיבל ,על מה שהוא מרגיש ומה קורה לו ,איך הוא מתכנן

שמוכנים להשתתף ; אבל ,כולנו יודעים שמי שמוכן

את הקורט הבא .שיחה של שעה ,לצורך מעקב אחרי מה

להשתתף בפרויקט כזה הוא בדרך כלל מי שלא זקוק לו.

שקורה בהוראה בכל חוג .אני לא חושב שזה תפקיד מאמץ

האנשים שבאמת זקוקים להתערבות הם בדרך כלל אלה

במיוחד ,אני לא חושב שזה תפקיד קשה  .אני חושב שאם

בכל חוג היה אדם אחד שהיה יודע שתפקידו לטפל בנושא

שלא כל כך מוכנים להשתתף.
שאלה אחרונה שאציג :דיברו הרבה על מחקר לעומת
הוראה
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בעקבות הנאמר עד כה ,אציג רעיונות אחדים שיכולים

-

אני רוצה לדבר על משמעות אחרת לגמרי של

הזה ,כמו שאדם אחד מטפל בטמינר המחלקתי ,ואחר
מטפל במלגות  ,אז עוד אחד יטפל בענייני הוראה

לא

-

המושג מחקר  .לא בהקשר של אנשי אוניברטיטה שהם

עניין גדול  .נניח אפילו שלא ראש החוג ,כי הוא טמכות

חוקרים ,אלא בשאלה האם האנשים שעוטקים בשיפור

פורמלית ,אז מישהו אחר  .אני אפילו לא בטוח אם הוא

ההוראה הם חוקרים? אני חושב שאין לנו עדיין מכון

צריך להיות בכיר מאוד או זוטר ,אבל עקרונית רצוי שזה

מאורגן ,או יחידה עם מחקר  .אכן יש יחידה קטנה,

יהיה ראש החוג  .אני מקווה שיש ראשי חוגים שעושים את

הפועלת בפקולטה אחת ,באוניברטיטה אחת  .אחת
הטענות הבטיטיות שלי היא  ,שאם יש יחידה לשיפור

זה .
עוד הצעה  :עניין שהוזכר כבר כמה פעמים היום

-

ההוראה המורכבת רק מאנשי פרקטיקה שיעזרו למורים

לדרוש מכל מחלקה להנהיג טמינר אחד בשנה שיהיה

לשפר את ההוראה והם עצמם אינם חוקרים  ,והיחידה

ממוקד בנושא ההוראה .טמינר על איך ללמד  ,איך לבנות

איננה מייצרת גם מחקר על הוראה

-

חבל על הזמן.

היוקרה תהיה מאוד נמוכה ,והיעילות תהיה נמוכה.
טוגיה נוטפת היא חולשת הטדנה לקידום ההוראה.
בהרבה מקומות ,גם במוטד שלי ,מקובל לעשות טדנאות
חד-פעמיות קצרות  .לפעמים זה ארבע שעות או שש שעות

מבחן  .זו דרישה אדמיניטטרטיבית ,אבל היא לא עולה
כטף ולא מאמץ ,היא לא השקעה גדולה .פעם בשנה לערוך
דיון של כל חברי הטגל על הוראה .
עוד הצעה  :פרטום טיפים לשיפור ההוראה  .יש היום
טפרות מאוד ענפה של טיפים להוראה  .אין בעיה ברשת

ואז האוניברטיטה יכולה בשקט להגיד  :טיפלנו בנושא של

הדואר האלקטרוני של אוניברטיטה ,אחת לשלושה

שיפור ההוראה ,נתנו טדנה לכמה אנשים  .אני רוצה לטעון

שבועות ,לכל הטגל ,שלושה טיפים קטנים ,משהו קל

ובהרבה מאוד טימוכין ,שהטדנה החד  -פעמית ללא ליווי,

ללא ייעןץ מקצועי אינה באמת יעילה לשיפור ההוראה  .אני
לא אומר שהיא גרועה ואני לא אומר שהיא מזיקה  ,אבל

התרומה שלה קטנה .

לקריאה ,קצר ,ענייני  .ואני חושב שחלק מהאנשים היו
מוצאים בזה

עניין.

הדבר האחרון שאני רוצה לומר במטגרת ההצעות
הזולות  :המוטדות שאני מכיר נותנים יוקרה ופרטים

למורים המצטיינים  .אני יודע שבמוטד שלי יש מצטיינים
עוד נושא :עידוד מחקר על הוראה בחינוך הגבוה.
אנשים שעוטקים בשיפור ההוראה במוטד האקדמי צריכים

כרוניים  .הם נולדו כך רובם ,הם מצטיינים פנטטטיים ,הם
יזכו כל שנה בתואר המורה המצטיין וכל שנה שמם מופיע

לזכות ליוקרה במוטד עצמו ,אחרת פעולתם תהיה הרבה

ברשימה

פחות טובה  .שלא לדבר על כך שאם לא נעשה מחקר

המושג ונדבר על המורה המצטיין כמי

שקשור בשיפור ההוראה ,אז אנחנו לא עושים את
תפקידנו .

-

חבל לבזבז את האנרגיה .בואו נשנה את

שמשתפר .

זה ברמה של הפעולות הפשוטות  .אני חושב שכל אחד
יכול לחשוב על עוד כמה וכמה פעולות כאלה  .אני חושב
שככל שהדמיון יפעל אז אנשים יבואו עם רעיונות
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מורים ותיקים ,בדרך כלל אחרי קביעות הם כבר לא נוטים

שיעמידו את ההוראה על טדר היום כל הזמן במחלקות·

לעבוד על שיפור ההוראה ,כי אם הם כבר קיבלו קביעות

לגבי פעולות יותר יקרות ,הנושא הראשון  :המציאות
מראה שאם מורה מקבל את תוצאות המשוב שלו ללא
ייעוץ מקצועי לגבי מה לעשות עם זה

-

אז אין מה לעשות ,והדוגמה שנירה חטיבה הביאה לגבי

בזבזנו את הזמן .

זה לא יעיל .משוב יעיל צריך לכלול ייעוץ מקצועי

למורה .

על אחת כמה וכמה צריך לעשות תצפיות בשיעורים .אין

להטתפק במשוב שמבוטט רק על השאלון הטטטיטטי
שמועבר לתלמידים ,שכבר אמרתי קודם שהוא בעייתי

מורה בן חמישים וחמש היא מאוד מעניינת .הוזכר גם

העניין של התמקדות על עבודה עם אטיטטנטים ועם
דוקטורנטים .אמנם כביכול כאן ההשקעה היא יותר
מבוזבזת ,כי הם לא ימשיכו לעבוד שנים רבות במוטד שבו

-

האם הוא באמת מודד איכות הוראה? או שביעות רצון
וכריזמה? או פופוליזם? תצפית שיטתית דורשת יותר
השקעה ויותר מאמץ ויותר זמן .ברגע שמתחילים לעשות

.בr
יייי
וי-
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הם מקבלים את ההכשרה ,אבל מאחר שהם אלה שבאים
בדרך כלל במגע ישיר ושיטתי עם התלמידים ,היה כדאי

אולי להגדיל גם את היקף העבודה איתם .
אני מציע גם פעולות מערכתיות  .בזה אני לא אחדש

באכס ד רה ב'וס הע' ו ך :

מ'מ' ך לשמאל :
פרופ' 'עקב רו ז נברג,

ד ר' הלל נ ו סק ,
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פרופ' ברנדה ס מ' ת ',
גב' פנ ' נה נו ' מ ך,
פרופ' ]'רה חט'בה

ופ רו פ ' רנדל כס

תצפית שיטתית וייעוץ שיטתי ,בהחלט ניתן להשיג

דבר :הקמת מרכזים אוניברטיטאים לקידום ההוראה.

תוצאות בגבולות של מתת האל .אף אחד לא מצפה

בנוטף ,יש לאפשר התערבויות אינטנטיביות לשיפור

לטיפור פיגמליון

-

להפוך בת אשפתות לנטיכה ,זהו אפקט

ההוראה ולא חד-פעמיות  .אני חושב שהרבה פעמים,

מאוד מאוד גדול .אבל להפוך בת אשפתות לקצת פחות

מטיבות שונות ,מעדיפים המוטדות לעטוק בפעולות חד-

בת אשפתות ,זה גם יכול להיות אפקט יעיל ,ושיפורים

פעמיות כדי להגיד " עשינו  ",כדי לטמן צ ' ק .שיפור

בהוראה בהחלט ניתנים להשגה.
נושא שני ,שלא הוזכר פה היום בכלל ,אבל אני מניח
שכולם מכירים אותו ,הוא הנושא של מיקרו הוראה,

ההוראה היא לא פעולה חד-פעמית .צריך לאפשר
התערבויות שהן אינטנטיביות ,שהן ארוכות ,וכמובן מה

שנובע מזה ושנאמר היום פעמים רבות ,שלשם כך יש

כלומר צילום בווידאו וניתוחו בקבוצה .זאת שיטה שיכולה

לטפק את המשאבים כדי שאנשים באמת יוכלו לעטוק בזה

להיות מאוד יעילה כדי לעזור למורים להשתפר .יש לקיים

ברצינות.

גם טדנאות לפיתוח מיומנויות .הוראה טובה היא בחלקה
מיומנויות ,כמו של הכנת טילבוט ,הכנת שאלוני מבחן,
הקשר בין הנלמד לבין חומר הקריאה ,וכל מיני דברים

דווו
פרזפ' רנדי בס :נראה לי שאם לא נבין שיש לשנות את

אחרים שניתנים ללמידה ולתרגול  .לכן טדנאות לפיתוח

החשיבה ,ואם לא נבין שמעט מאוד מושג כשעובדים על

מיומנויות הן מאוד מאוד חשובות .

שיפור של כל קורט וממקדים את כל תשומת הלב על

עוד נושא  :מעקב אחר ההוראה וייעוץ עקבי לאוכלוטיות

השיפור של מורים אינדיווידואליים או קורטים

לפי הצורך  .אוכלוטיה אחת היא של מורים מתחילים  .אני

אינדיווידואליים

יודע שבכל אוניברטיטה עושים משהו  .אני מדבר על מעקב

צריך להתמקד במבנה ובשיטה קולקטיביים יותר .אם לא

-

לא נוכל להשיג הרבה  .בשלב מטוים

וייעוץ שצריכים להיות אינטנטיביים ואישיים  .כלומר ,

מנטחים איזה טוג של למידה רוצים להפיק ברמה

המעקב חייב להיות אישי והייעוץ חייב להיות אישי  .לגבי

הקולקטיבית  ,למשל "למידה משמעותית"  ,אז יוצא

ל)! .הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל

שמשקיעים אנרגיה רבה באופן בזבזני כדי לנטות לשפר

בשנה הראשונה גורמת לתלמידים להפטיק את הלימודים

ברמה ה אינדיווידואלית .כדי להביא את התיאוריה לכלל

באוניברטיטה .אז צריך גם לדאוג לתכנית הלימודים

ביצוע צריך להתחשב בהשלכות של תיאוריות הלמידה,

ולחשיבה מערכתית ,אבל גם לדאוג לכל מורה בדרך.

שכולנו מאמינים בהן ,על נושאי מלומדות בהוראה.

פרשנות שנ  11ה של דבריך היא שהיות שלא ניתן לטפל בכל

מורה ובכל בעיה ,הרי שכל מורה צריך לקחת את האחריות
פרןפי אןר' צןלר ,אןנ'ברט'טת ח'פה ןמכללת
אןרנים :הדבר שאנחנו מדברים עליו זו תפישת החינוך

בכלל .תקראו לזה השכלה ,חינוך ,לא חשוב איך

לשיפור על עצמו ב  11שום פעילויות מן הטוג שמוצע על ידי

גישת המלומדות בהוראה .לדעתי על אף שגישה זו רצויה,
הרי שמבחינה פרקטית זה לא תמיד אפשרי.
לאורי צולר ,אני רוצה לומר כמה דברים .לגבי דבריך על

שקוראים לזה ,תפיטה זו מתכוונת בדרך כלל לשמירת
הק  11ם והנחלת הק  11ם לדורות הבאים ,ללא אתגור של

כך שמה שחשוב זה למידה לטרנטפר ,אני חושבת שמה

הק  11ם .אני לא אומר שאין יוצאים מן הכלל .תפיטה זו

שחשוב זה למידה להבנה .גם ברמות של בית הטפר ,ולא

מבוטטת על מורה או מרצה או פרופטור

-

-

מקור הידע

שתפקידו "לכטות חומר" ,להעביר כמות מטוימת של

חומר בכך וכך שיעורים במטגרת של זמן מוקצב ,שזה

לטרנטפר .טרנטפר זה דבר שאינו קורה מאליו ,צריך
תנאים מאוד מיוחדים כדי שזה יקרה ,ולא כדאי להיכנט

ממילא מביא ללמידה אלגוריתמית בלבד של פתרון

לזה כאן .לעומת זה ,הצעת דבר חשוב ביותר .אכן צריך

תרגילים ולא של פתרון בעיות .ולכן גם הערכת הלמידה

לעזור לתלמידים ללמוד נכון וללמוד היטב .אבל לא צריך

מבוטטת על זה וההערכה מתמקדת בשאלות של ידע,

להפוך לשם כך את מרכזי קידום ההוראה למרכזי קידום

זיכרון ,ולכל היותר  11שום של פתרון ,תרגילים ,ו/או

הלמידה

בעיות אלגוריתמיות; וזה גם מעודד וקובע את ציפיות

בנפרד ,אם כי אפשרי גם תחת קורת גג אחת .יש הרבה

המורים ,את ציפיות המערכת ואת ציפיות התלמידים.
אם אנחנו רוצים לדבר על למידה

-

לא חשוב אם זו

למידה להשכלה ,או למידה לטקרנות ,או למידה
לכישורי חשיבה מטדר גבוה יותר
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רק ברמות של האוניברטיטה

-

מאוד קשה ללמד אנשים

-

היא יכולה להימדד

-

אלו הן שתי פונקציות שצריכות להתק  11ם

מרכזים בארה"ב

 gח  iח Lear

שנקראים  dח g aח  eachiז  ter forח Ce

ואני חושבת שיש כאלה גם באנגליה -

זו

הגישה שהוראה ולמידה הולכים ביחד ,ושצריך לפעול
לקדם את המצוינות בשניהם .אצלנו ,באוניברטיטת תל-

על ידי יכולת הטרנטפר .ואם אנחנו לא יכולים להגיע

אביב ,אלו הן שתי פונקציות נפרדות ,אבל הן ק  11מות .יש

לטרנטפר ,ואנחנו לא מגיעים לזה בדרך כלל בהוראה

מרכז לקידום ההוראה ,ויש מרכז שמנהל דקאן

הקונוונציונאלית שאנחנו עושים ,אז אני רוצה להציע

הטטודנטים ,שנותן לטטודנטים קורטים ללמידה ,עזרה

שני דברים :אחד ,שמרכזי שיפור ההוראה ישנו

בשיטות למידה וכדומה .וזה דבר נכון ,מוכרחים לעזור

קונטפציה ,ויהפכו למרכזים לקידום הלמידה; והשני ,כל

לטטודנטים ללמוד איך ללמוד.

זמן שלא יבוא שינוי ,איזה שהוא ,אני לא מדבר על

דר' הלל נןטק :אנחנו רוצים לעזור למרצה .נכון שחלק

שינוי דרטטי בדרכי ההערכה ,או במה שאנחנו קוראים

"מבחנים" ,לא יחול שום שינוי בשיפור ההוראה ,כי

מרביתנו

-

בדבר אחד

ביודעין או שלא ביודעין

 -ב ess -ח wise

.test

-

עוטקים אך ורק

לכן אני מציע למרכזי

מהטדנאות לקידום ההוראה לא מקדמות אולי ענ"ן
טפציפי ,אבל מה שאני למדתי מהטדנאות שבהן
השתתפתי

-

ובתוקף תפקידי נאלצתי לעבור את כולן

-

שיפור ההוראה לעטוק הרבה מאוד באיך להכניט לתוך

כדי להחליט מה לעשות איתן ,למדתי למשל שהן מהוות

המערכת את שינוי השיטות להערכת תלמידים.

מקדם מצוין להחלפת דעות בין אנשי הטגל ,ושעם הנחיה
נכונה גם מזה לומדים

פרןפ' חטיבה :אני רוצה לענות על כמה דברים .אני

אענה לך רנדי .ניתן לפרש את דבריך בשני אופנים.
האחד

-

•

תמלולי הרב-שיח וקטעי וידאו ,באתר רשות ההוראה בכתובת

www.colman.ac.il/rashut

שלא מטפיק להטתכל על הקורט הבודד ולא

מטפיק לשנות את הקורט הבודד אלא צריך להטתכל על
כל מערכת הלמידה ,אולי על כל תכנית הלימודים .אכן

.2

הלימודים ולנתח אותה ולנטח את המטרות שאנו

.3

Marsh

 - Herbertחוקר ידוע ופורה של משתנים שונים הקשורים

לטקרי הוראה באוניברטיטאות.

חלק משיפור ההוראה זה גם להטתכל על תכנית

הערת העורכת :מחקרים שדבקו באוניברטיטת תל אביב ובמוטדות

מצפים מהבוגר שלנו במחלקה ,מה הוא צריך לדעת.

בארץ ובעולם את הקורלציה בין הפריט "קושי בקורט" או "רמת

לגבי הצורך בהטתכלות מערכתית ולא בעבודה על

הדרישה של הקורט" לבין הפריט "הערכה כוללת של המרצה",

הקורט הבודד ,אז למשל אם תיקח את כל המקצועות

מראים על מקדמי קורלציה נמוכים ביותר המעידים על אי קשר.

שהם טדרת  11ם/היררכ  11ם ,כמו פיזיקה ,מתמטיקה,
כימיה ,הנדטה

-

מורה אחד בקורט אחד בשנה

הראשונה שמלמד בצורה גרועה כך שהתלמידים לא
מבינים אותו יכול להרוט את הלימודים שלהם למשך
השנים הבאות ,וכמו שברנדה אמרה ,התנטות גרועה

