רכ le -ח עכ ה  epר כ  Iו ה Iופן  eכ

המרצה ככ  Iו הערכות
הםטודנטים את איכות ההוראה

הלל כומק ,עמ'ח' ·,לנרמו ,פכ'כה כו'מו  1ה מ ם; ו ; האקדמי  Iה מ כ;;ה ; מינה;

הדיון בסערכת ייעכ הנובה" עכ ה  eאכה האט

בחיימ .קיימת העברה מתרבות הטלוויזיה לתורת החינוך

וכיצד כהתייחס כסאסר עכ הפוריות הפדנונית  eכ

וההוראה .

ב .גמ בפרטומות מדברימ על "תגמול ליופי" וכך גמ
בפוליטיקה  .בישראל ,כבמקומות אחרימ בעולמ ,ההצלחה

סרציט יפיט ,נירה את הדסיון ואת הרצון כהניב.

בפוליטיקה קשורה להצגה של הפוליטיקאי  .מי שמשחק

כפיכר ,נטכנו את הסאסר ,קראנוהו ,התכנסנו,

יפה יותר או עובר מטך טוב יותר

-

מצליח יותר  .מתרחש

תהליך של טוציאליזציה של מה מעריכימ ואיך מעריכימ .

התייחסנו וכהכן התוצאה:

ג  .קיימ כשל חינוכי בהעברת משוב הטטודנטימ
ובעיתויו .מחטיאימ את הח'נוךלחש'בה ב'קורת'ת

הככ

ומדגישימ שיפוט אטתטי ואפקטיבי )רגשי( לעומת שיפוט

אפתח בשתי הערות כלליות כ"חימומ" לדיון  .הראשונה:

אינטלקטואל' ואינטטרומנטלי .המשוב אינו נקשר

אינני מתפלא על תוצאת המחקר ,הקושר בין היופי של

להדגש'מ אודות תרומת הקורט להצלחה במבחן או

המרצה לבין הערכה כוללת של הקורט .משוב הטטודנטימ ,

להצלחה בחיימ והוא מחזק את השטחיות לעומת

עיתויו ואופי השאלות המוצגות  ,קשור יותר

לperformance-

ההעמקה .

)להצגה( של המרצה ולא לדרך ההוראה שלו או לטיב
הלל כזסק

הלמידה של הטטודנטימ  .במשוב ,המרצה נבחן לגבי "האמ

הוא עובר יפה?"
המחקר מצא קורלציה גבוהה בין ההערכה הכללית של
הקורט ובין הערכת המרצה ,ולכן הערכת הקורט נתפטת
כמדד של הערכת היופי  .לדעתי ,קיימ כשל בע'תו' העברת

שמשאירימ נתונימ טבעיימ כמו צבע עור  ,מיגדר

המשוב  .הערכה אמיתית של קורט יכולה להינתן רק לאחר

והשתייכות אתנית ודתית מחוץ להיכל ההוראה  ,כך גמ יש

המנבאת את
עמיחי

משומ שרובנו היינו רוצימ לחשוב או לקוות שהוראה
איכותית תלויה בפרמטרימ הישגיימ גרידא  .בהנחה

ט'ומו ולאחר

זילברמ1

עמיחי
היופי מהווה פרמטר שיוכי ולא הישגי ,היוצר רתיעה

העמידה במבח . l
איכות הלמידה -

הערכת טיב הקורט

להשאיר את ה'ופי בחוץ משומ שהוא מטיח את מחשבתנו

שגויה מתודולוגית ,היות

ממכוונות יע'לה והישגית  .ממצאי המחקר ,הקושרימ יופי

שהיא מודדת את ההצגה ומתייחטת למדדימ כמו יופי

להצלחה ,מחזירימ אותנו לתקופה הטרומ-תעשייתית,

ולבוש כרלוונטימ לטיב ההוראה.

שבה נולדת למעמד מטוימ ,ובהתאמ לכך החברה

הערתי השנייה מתייחטת אל מקורות הקשר שנוצר אצל
הטטודנטימ ב'ן ה'ופ' של המורה לב'ן א'כות הקורט.

התייחטה אל'ך  .ממצאי המחקר מדברימ ללבנו בשקפמ
את העולמ בו אנו חיימ

-

עולמ

של אריזה .

לעומת הלל שמטכימ שהיופי כן משפיע ,אבל טוען

לדעתי ,חלק מן הקשר או "הכשל" הוא פועל 'וצא
מקר'טריונימ ש'פוטיימ הקיימימ אצל טטודנטימ

שאינו קשור כלל ליעילות של הלמידה ,אני רואה קשר בין

המושפעימ מחש'פה מוגברת לתקשורת בשלושה רכיבימ:

היופי לבין הלמידה האפקטיבית .על פי טענת הלל ,הקהל
השטחי ,שבע-הטלוויזיה ,שופט את המורה "האמ הוא

א  .תכנימ בדיוניימ  :טדרות נוער רבות מקיימות

תחרויות בדיוניות ה " מתגמלות יופי "  ,ובכך מלמדות את

עובר מטך או לא" .החוקרימ נותנימ יד לזה .הלל היה

הצופימ אודות קריטריונימ לשיפוט  .הערכת המרצימ

רוצה לראות מחקר המצביע על קשר מהותי בין הערכה

מבוטטת על מה שלמדת מתכניות אלה  .תכניות כאלה

ויעילות של הלמידה )חשיבה טהורה ולמידה טהורה(.

מלמדות אילו קריטריונימ להפעיל לשיפוט בתחומימ שונימ

לדעתו ,ברמה של מוטד אקדמ' ,השיפוט של המורימ ביד'

בחיימ .הן מדגישות ש"היופי מתגמל" וזה מה שנחשב

הטטודנטימ חייב לה'ות שונה .לדעתי מתגלה מציאות
אחרת .בהתנהגות של צרכנימ ,יופיו של המרצה מהווה את
האר'זה וכך הדגש הוא על המוחצן .

,.

דרי הלל נוטק  .ב י ת  -הטפר לתקשורת .ראש רשות ההוראה

והמחקר .

על פי ממצאי המחקר ,הקשר בין הופעה חיצונית לבין

דר' עמיחי זילברמן .החוג למדעי ההתנהגות .ראש רשות ההוראה

טיב ההוראה נמוך פ' שלושה אצל נשימ בהשוואה לגברימ .

לשעבר .פנינה נוימן  .מזכיר רשות ההוראה והמחקר .

לדעתי ,הציפייה להופעה נשית יפה אצל המורות גבוהה

בהרבה מאשר אצל מורים  .אי לכך ,הופעה גברית יפה

=
...
ןיי!:

מתוגמלת בהרבה מהופעה נשית יפה.

פנינה

ויייי-ר

=Iי

השאלה היא ,אם הנתונים מצביעים על כך שהיופי
מתגמל ,האם לא כדאי להשקיע בטיפוח ההופעה על מנת

...
=
=...
ןיי!:

==

להיות מתוגמל יותר?

בrו

עמיחי

וי-

אנו חברה מאוד רציונלית מן ההיבט של תכנון ושליטה
של הפרט .רמת הפרט גבוהה מאוד ,ולכן פרמטר הנתפט

יייי-

פלטטיים ,איפור ,השקעה בלבוש ,דיאטה וכיוצא בהם(.

יייי

ןיי!:
ןיי!:

כשיוכי ,כמו היופי ,הופך להישגי )באמצעות ניתוחים
לראיה :על מנת להישאר בשוק העבודה ,שחקני קולנוע
משקיעים הרבה בשיפור הופעתם ובשמירה על מראה
צעיר באמצעות ניתוחים

פלטטיים .

 70שינתה לחלוטין את הופעתה .
כיום מדגישים בעיקר את הפרטיות ואת הבחירה  .היחיד

הככ
אנשים שעיטוקם הופעה בטלוויזיה "גומרים קריירה"
מהר יותר ומחפשים קריירה שנייה ,לעתים באקדמיה.

הוא בית יוצר להחלטות רלוונטיות ,קטנות כגדולות ,לגבי
איך שאנו תופטים את מקומנו בעולם  .במטגרת זו,
הבחירות הכי קטנות מקבלות משמעות  .למשל ,באיזו
עניבה אני בוחר .שם המשחק כיום הוא העצמה בלתי

עמיחי
בחברה הפוטט-מודרנית ,הפרמטר של היופי מקובל

ומשמש להגברת היעילות .הפרט

-

המורה כפרט

-

צריך

לקחת זאת לתשומת לבו ולהשקיע בהופעתו .שם המשחק

הוא עזרה

מי שהייתה בצעירותה "ברווזון מכוער' :והחל משנות ה-

ןיי!:

עצמית ) (, selfhelp

אטור להתעלם מן ההופעה

החיצונית ,יש להקפיד עליה ולא רק על הטילבוט  .הדימוי
של המרצה בעל הידע הטוטאלי ,פרוע השיער ,המזיע,

קמוט הבגדים והמרושל
ובהוראה ההופעה

-

אינו תופט יותר  .בחברה

) (appearance

היא חלק מן התפקוד,

אי אפשר להתעלם מזה .ההופעה חייבת להיות מטודרת
ולא דוחה .הופעה דוחה אינה מעבירה את המטר בצורה

נכונה .רכיב ההופעה החיצונית הוא בעל משמעות בכל
תחומי החיים.

הככ
כולנו מכירים אנשים מכוערים ומצליחנים .המחקר

הקושר בין היופי לבין איכות ההוראה הוא כמותני ,ואינו
עומד בטתירה לתופעות בודדות ,אלה הם החריגים.

פנינה
בעבר ,רוב זמרות האופרה היו שמנות ובעלות חזה גדול
וכיום אנו רואים ושומעים על הבמה זמרות אופרה יפות
מאוד שהן גם בעלות קול טוב .

עמיחי
בעולם האופרה של היום נמצא יותר ויותר זמרות בעלות

קול בינוני אך בעלות יכולת משחק  ,ריקוד והופעה כללית
מרשימה .זוהי הפופולריזציה של האמנות .מצופה שאדם
יהיה רב אמן בתחומים רבים .כלל זה מושלך גם על תחום
ההוראה .אם הזמר אינו רב אמן ,הקול שלו אינו "נתפט"
טוב ומעניין  .כך גם אצל המורה .אם המורה אינו רב אמן,
המטר שלו אינו "נתפט" כחשוב או כמעניין ,אי לכך יש
להשקיע בהופעה שלו  .הקשב ,הריכוז והעניין ,הן בעולם
הבמה והן בהוראה ,הנם פרמטרים של הופעה חיצונית.
קחו כדוגמה את הזמרת המצוינת חוה אלברשטיין,

רגילה של הפרטיות ושל הפרמטרים הטביבתיים .

הככ
אני מקבל את עצמת פרמטר היופי הקיים בתרבותנו,
אולם כממכך ,אני מתנגד לכניעה מלאה לאלמנט היופי.
התרומה הטגולית של האקדמיה לגבי המשוב על ההוראה,
צריכה להיות באימון של הטטודנטים באשר לשימוש
בקריטריונים רלוונטיים שאינם בהכרח זהים להערכת כל
דבר אחר בטביבה התרבותית-עטקית  .משוב הערכת

ההוראה באקדמיה יכול לשמש ככלי למיכוך ולמשיבה
ביקורתית מטוג אחר  .המשוב כמדד אטתטי הוא מובן

מאליו  .אני רוצה שהטטודנט יהיה "צרכן מושכל" של
השכלה גבוהה  .עליו ללמוד להעריך את תרומת הקורט
והמורה ללמידה .לטטודנט צריכה להיות הן היכולת

להשתמש בפרמטר היופי וההופעה והן היכולת לכטרלו ,
להראות שהוא לא מושפע רק מיופי אלא שיש לו גם אופי.

פנינה
לטיכום ,עמיחי יוצא מנקודת מוצא של החברה ומגיע

לפרט ,ואילו הלל יוצא מן הפרט ,מן הטטודנט ,ומגיע
למדיניות של הוראה  .אלו הם שני קצוות של אותו תהליך .
אין דיכוטומיה בין השניים

-

הם משלימים זה את זה.
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