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וי:
וי:
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וי:

אני מעלה את הרעיון בשיעור הראשון בטמטטר ,מבקש

בניגוד להערכות של מרצים באמצעות דירוג על ידי

הטטודנטים בטוף הטמטטר ,מעגלי איכות

)circles

(quality

מזמינים את הטטודנטים לתת משוב תקופתי כבר

מהטטודנטים לחשוב עליו ,ומקבל מתנדבים בשיעור השני
או השלישי ,הפגישות ייערכו בתדירות מרבית של אחת

במהלך הקורס .השיטה מבוטטת על פגישות קבועות של

לשבוע או לכל הפחות אחת לשלושה שבועות ,והמתנדבים

המרצה עם קבוצה מייצגת של הטטודנטים בקורט כדי

צריכים להתחייב להקדיש להן את הזמן הזה .אם

לשוחח על מה שקורה בקורט  . 3מעגלי איכות מיועדים

להשתתפות בכיתה יש חלק בקביעת הציון ,חשוב להדגיש

לאותם מרצים שמוכנים לנטות רעיון חדש ,מאמר זה

שהשתתפות במעגל איכות לא תיחשב למטרה זו ,לקיחת

מטפק ייעו'( לכך על בטיט ניטיוני האישי.

ההשתתפות בחשבון עלולה למנוע דיון גלוי בפגישות

בטמטטר החורף

, 1997

בהיותי פרופטור אורח בפקולטה

למשפטים באוניברטיטת מישיגן ,ניטיתי להפעיל שיטה זו
תלמידים( בשם

בקורט גדול )כ 120-

,associations or corporations

Business

הטטודנטים שלי הגיבו

מעגלי האיכות ולהיות בלתי הוגנת לגבי הטטודנטים
האחרים ,לאחר שבחרתם את חברי מעגל האיכות ,הפיצו

בין תלמידי הקורט את פרטיהם )ברשותם( :כתובת ,טלפון
ותיבת דואר אלקטרונית,

תכיפות הפגישות של חברי הקבוצה עשויה להשתנות

בהתלהבות ,ולאחר מכן המליצו להנהיג שיטה זו באופן
גורף בפקולטה ,אעיר כי הערכות הטטודנטים את הוראתי

לפי ההעדפות והצרכים של המורה והחברים ,הקבוצה שלי

בטוף הטמטטר היו הטובות ביותר שקיבלתי מאז התחלתי

באוניברטיטת מישיגן נפגשה אחת לשלושה שבועות

ללמד , 4

לשעה ,עד טוף הטמטטר ,בפגישות אלו רכזו את הדיון על
הוראתכם והדינמיקה של מהלך השיעורים בכיתה ,אפשר
לדון גם במשימות הקריאה ומטלות הבית האחרות,

מהס מעגכי איכות ?
הרעיון של מעגלי איכות בהוראה אומ'( מטכניקות ניהול
יפניות להעלאת המוטיבציה והיעילות של עובדים ,עטקים
בכל העולם משתמשי במעגלי איכות באופן נרחב ,שיטה זו

מנטה לקבל מהעובדים את נקודת מבטם לגבי שיפור
איכות ,הגברת יעילות ,שיפור תנאי עבודה וצמצום

במקרים ובבעיות ,בדרכי התקשורת שלכם בכיתה,
בטטודנטים בעייתיים ,ובהערכות ,מבחנים וציינונם,

לאחר כל פגישה עם מעגל האיכות ,אני מקדיש דקות
אחדות בתחילת השיעור הבא כדי לדווח לכיתה את
תוצאות הפגישה ואז אני מבקש את חברי המעגל ואת

בהוצאות ,שיטה זו טובה בייחוד לארגונים ללא מטרת רווח
שאינם מקבלים משוב כלכלי ,מעגלי איכות בהוראה

ן.

הערת העורכת :שיטה זו להערכה "מעצבת" של ההוראה נמצאה כיעילה

מחליפים עובדים/מועטקים בטטודנטים ,כפי שמעגלי

ביותר לשימוש בכל הדיסיפלינות .יש לה גרסאות אחדות הנמצאות בשימוש גם

איכות בעטקים מעודדים עובדים לקחת אחריות לשיפור

בארץ ,למשל בבתי הספר לרפואה.

הביצוע של המשימה ,כך מעגלי איכות בהוראה מעודדים

.2

טטודנטים לקחת אחריות על למידתם בחדר הכיתה  ,5קל
למורה לארגן מעגלי איכות ,בהתחלת הטמטטר ,הכריזו

.3

יכול לכנות שיטה זו במקום "מעגלי איכות" בשמות אחרים ,כמו" :קבוצת

התהליכים בכיתה ,וביצועי התלמידים בכיתה ,בקשו

ממטפר קטן של טטודנטים

תהליך חינוני" I/ ,ייעוץ מורה·סטודנטים"" ,קבוצת התמקדות" ,או "פגישות עם

להתנדב ,כשירות

לטטודנטים האחרים בקורט ,או ארגנו בחירות בין

נציגי הכיתה".

.4

התלמידים ,בחרו מתנדבים ממגוון של קטגוריות של מגדר,

מוצא ורקע קודם

-

כך שיוכלו לייצג את האינטרטים

השונים בכיתת משפטים גדולה ,עודדו את הטטודנטים

שלכם להעלות בעיות כלשהן המתעוררות במהלך הטמטטר
לנציגים שלהם במעגל האיכות ,או ,אם הם מעדיפים ,לדון
עמכם בבעיות ישירות,

שיטת מעגלי האיכות אומצה לראשונה להוראה מהתעשייה על ידי הפקולטות
למנהל עסקים .מי שמפריעה לו האנלוגיה של חינון סטודנטים לייצור מסחרי,

שתשתמשו במעגל איכות כדי לקבל משוב לגבי הוראתכם,

) ( 6-5

מתורגם ומעודב ברשות מהמאמר:

Lega/ןס Orts, E. W. (1997). Quality circles in la\v teaching, JOllr nai
Edllcafion 47(3), 425-431

עם זאת ,אני מסכים כי להערכות מספריות של סטודנטים יש מגבלות כמדד של
הוראה טובה.

.5

השימוש במעגלי איכות מעורר מחלוקת מנקודת המבט של חוקי עבודה עקב
האופן בו שיטה זו מתאימה למודלים שונים של יחסי עובד  -הנהלה .בהציעי
מעגלי איכות בהוראה אינני מבטא נקודת מבט גלובלית לגבי תפקיד הסטודנטים

בחינון משפטי ,כמו הללו הממליצים להשתמש בשיטת Qua1ity
"Management

 ta1סך "

כדי להבנות מחדש את החינון המשפטי או ללמד בקורסי

משפטים .אני רק מציע כאן את מעגלי האיכות כשיטת הוראה אפשרית.
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שאר תלמידי הכיתה להעיר את הערותיהם  .אפשר גם

-

לתת לנציגי הטטודנטים במעגל לדווח על הפגישה ,אך

היטטוריונים ,אנשי תאוריה משפטית ביקורתית ,פמיניזם,

של הפלורליזם החדש הכולל משפט וכלכלה ,משפטנים

זוהי גישה עם העזה וטיכוו גבוהים יותר.

פוזיטיביזם ועוד  .מעגלי האיכות מאפשרים לכם להתמודד

עם חוטר הטכמתם של הטטודנטים עם הפרטפקטיבה

יתרונות וטיכוניס ב  eימו e
איכות בהוראת מ  eפטיס

שלכם בנושא זה או אחר מהללו .אחרי שזיהיתם את

במעגכי

הבעיה בפגישה עם מעגל האיכות  ,אתם יכולים להטביר

את הפרטפקטיבה שלכם לכיתה ,לדוו בנושאים מהותיים

רוב המורים הטובים עובדים קשה כדי להשיג הוראה
טובה  .מעגלי איכות אינם מבטיחים הוראה מעולה  ,אך הם
יכולים לעזור לכם לזהות את הנקודות החלשות

אחדים מפרטפקטיבות שונות  ,ולעודד את הטטודנטים

לאמץ לעצמם גישה משלהם .

מעגלי איכזת עחרים בגזשאים של שזגזת .יש גם שונות

בהוראתכם וללמוד להתגבר עליהו .יחד עם זאת אינני

רבה ביו הטטודנטים על רקע של מגדר ,גזע ,מדינה ,דת,

מציע שתיקחו ללב כל הערה של טטודנט ושתאמצו כל

אוריינטציה מינית ,מוגבלות פיטית ורקע חברתי-כלכלי .

הצעה שמועלית במעגל האיכות .אולם באופו כללי ,

מעגל האיכות עשוי לשמש פה לקבוצות שונות של

הטטודנטים שלנו הם מבקרים טובים ,אם אנו מוכנים

טטודנטים ,לטפק מטגרת שתגיב באופו אינטליגנטי ורגיש

להקשיב להם .

לצרכים ובעיות שלהו ולתת להו טיפול הוגו .

מעלגי איכזת גזתגים ביקזרת בזגה לבגי הזראתכם כאשר

מעגל איכזת גזתו לכם מכגזים לבקר את הסטזדגטים

אתם יכלוים עדייו לעשזת משהז לשיפזר המבצ .אמנם

שלכם  .הוא מאפשר לכם לתת משוב לתלמידיכם לגבי

הערכות של טוף הטמטטר מטפקות ביקורת מועילה ,אבל

ביצועיהם בכיתה  .אם יש הרבה טטודנטים שמגיעים בלתי

הו אינו עוזרות לתלמידים שכתבו הערכות אלו  .השינויים

מוכנים לשיעורים ,או יש טטודנטים אחדים המגיעים

שתעשו יחולו רק על הקורט הבא

מאוחר או עוזבים מוקדם וזה מפריע

בעוד מעגלי האיכות נותנים לכם

לשיעור ,אתם יכולים לדוו עם חברי

משוב כאשר יש לכם עדייו מטפיק

המעגל בבעיות אלו ולבקש מהם להציע

זמו להגיב לטובת הטטודנטים

פתרונות .

בקורט .

מעגלי איכזת גזתגים לסטזדגטים

מספרם הקטו של מברי קבזצת

הרגשה של בעלזת זשליטה בכיתה  .כמו

המעלג יצור פזרזם טזב לתת זלקבל

המקבילים להם בעולם העטקים ,גם כאו

ביקזרת .זה נותו לטטודנטים מכניזם

מעגלי איכות נותנים לטטודנטים הרגשה

בו אפשר להעיר באופו אנונימי ,וזה

של בעלות ושליטה .

מטפק כיטוי לחברי הקבוצה כי

הסיכזגים  .אתם צריכים לתקשר עם

הביקורת שהם מעבירים לגבי
הוראתכם אינה מייצגת את דעתם
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חברי הקבוצה על בטיט של שוויוו
ולהאזיו להם באופו רציני  .טטודנטים

א'  Iר -מיכל בI]]I

האישית דווקא.

למשפטים עלולים להיות ביקורתיים במיוחד כי כך הם

מעגלי איכזת מאפשרים לכם לעמזד מלו ב';7זרת של
סטזדגטים  .הערכות טטודנטים בטוף הטמטטר אינו

נבחרים ולכך הם מאומנים  .אתם גם צריכים לפעול על
בטיט הצעות הטטודנטים כשהו נראות מועילות .אם

מאפשרות לכם להגיב על ביקורת בעוד שמעגלי איכות

תתעלמו מהערות חברי הקבוצה ,הם יהיו מאוכזבים

מאפשרים לכם להביע אי הטכמה עם ביקורת הטטודנטים

וכועטים .טיכונים אחרים הם שהדרישות שמעגלים אלה

ולהטביר את הטיבות להחלטותיכם בכיתה  .לדוגמה,

מעודדים עשויות להרחיק לכת ,כמו למשל לדרוש שתכינו

המתח ביו הטטודנטים הרוצים שתקיפו את כל החומר

ותמטרו לכיתה בכל שיעור רשימות של ההרצאה.

באופו מאורגו בעוד אחרים רוצים שתאפשרו יותר דיוו

בכיתה בכיוונים המעניינים אותם ,גם על חשבוו כמות
החומר שנלמד בכיתה .מעגל איכות לא יפתור בעיה זו אך
הוא נותו לכם הזדמנות להטביר את הבעיה לכיתה.
הטטודנטים ישתפו פעולה יותר כשהם יבינו שאתם מנטים
לענות על צרכים שונים ומתנגשים ושאתם לא מלמדים רק
לפי העדפותיכם האישיות .

מעגלי איכזת מאפשרים לכם להסביר מהיכו אתם

באים .

הטטודנטים בדרך כלל מניחים שמשפטים זהו בפשטות גוף
של חוקים ,ואינם מבינים שזוהי בעצם משימה גדולה

המערבת פרשנות ,חוטר ודאות ,ובעיות קשות של שיפוט
ומדיניות  .המטרה של מרצים רבים היא להביאם להבנה

שהחוק אינו ודאי וגם לא קל  .המהות של משפטים
מאפשרת גישות שונות על ידי מורים שונים .הטטודנטים

יעריכו יותר את הגישה ונקודת המבט שלכם למשפטים אם
תטבירו אותה לכיתה .מעגלי איכות יכולים לטייע בזאת.

מעגלי איכזת יכלוים לעזזר לסטדוגטים להכיר את
השזגזת המתבגרת עם הזמו של האזרייגטציזת המשפטיזת

לטרכום ,מעגלי איכות משפרים את התקשורת בכיתה .
אתם מקבלים מידע לגבי הביצועים שלכם והטטודנטים
מקבלים מידע לגבי הביצועים שלהם  .תקשורת טובה יותר
מועילה בכך שהיא מצמצמת את הרגשת הזרות
שטטודנטים מטוימים מרגישים ואת ההטתברות לבעיות
שעשויות להתעורר בעקבות חוטר הבנה .
להלו הנקודות העיקריות להפעלת מעגל איכות :

-

בחרו קבוצה מגוונת לייצג את האינטרטים של הכיתה.
עודדו את כל תלמידי הכיתה לתת הערות לנציגי מעגל

האיכות .

-

נהלו דיוו פתוח ,בלתי פורמלי ומכובד בפגישות עם

אנשי המעגל.

-

קבלו ברוח טובה את ההצעות והביקורת.
פעלו על פי ההצעות לשם שיפור .

אם תפעלו על פי עקרונות פשוטים אלה ,תשתפר
התקשורת ביניכם לביו תלמידיכם בכיתה וכו גם יעילות
הוראתכם .

