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שלקבועותפגישותעלמבוטטת.השיטההקורסבמהלך

כדיבקורטהטטודנטיםשלמייצגתקבוצהעםהמרצה

מיועדיםאיכותמעגלי . 3בקורטשקורהמהעללשוחח

זהמאמרחדש,רעיוןלנטותשמוכניםמרציםלאותם
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זושיטהלהפעילניטיתימישיגן,באוניברטיטתלמשפטים

 Businessבשםתלמידים)-120(כגדולבקורט
associations or corporations , הגיבושליהטטודנטים

באופןזושיטהלהנהיגהמליצומכןולאחרבהתלהבות,

הוראתיאתהטטודנטיםהערכותכיאעירבפקולטה,גורף

התחלתימאזשקיבלתיביותרהטובותהיוהטמטטרבטוף

 , 4ללמד

 ?איכותמעגכימהס
ניהולמטכניקותאומ')בהוראהאיכותמעגלישלהרעיון

עטקיםעובדים,שלוהיעילותהמוטיבציהלהעלאתיפניות

זושיטהנרחב,באופןאיכותבמעגלימשתמשיהעולםבכל

שיפורלגבימבטםנקודתאתמהעובדיםלקבלמנטה

וצמצוםעבודהתנאישיפוריעילות,הגברתאיכות,

רווחמטרתללאלארגוניםבייחודטובהזושיטהבהוצאות,

בהוראהאיכותמעגליכלכלי,משובמקבליםשאינם

שמעגליכפיבטטודנטים,עובדים/מועטקיםמחליפים

לשיפוראחריותלקחתעובדיםמעודדיםבעטקיםאיכות

מעודדיםבהוראהאיכותמעגליכךהמשימה,שלהביצוע

קל , 5הכיתהבחדרלמידתםעלאחריותלקחתטטודנטים

,הכריזוהטמטטרבהתחלתאיכות,מעגלילארגןלמורה

הוראתכם,לגבימשובלקבלכדיאיכותבמעגלשתשתמשו

בקשובכיתה,התלמידיםוביצועיבכיתה,התהליכים

כשירותלהתנדב, ) 6-5 (טטודנטיםשלקטןממטפר

ביןבחירותארגנואובקורט,האחריםלטטודנטים

מגדר,שלקטגוריותשלממגווןמתנדביםבחרוהתלמידים,

האינטרטיםאתלייצגשיוכלוכך-קודםורקעמוצא

הטטודנטיםאתעודדוגדולה,משפטיםבכיתתהשונים

הטמטטרבמהלךהמתעוררותכלשהןבעיותלהעלותשלכם

לדוןמעדיפים,הםאםאו,האיכות,במעגלשלהםלנציגים

ישירות,בבעיותעמכם

מבקשבטמטטר,הראשוןבשיעורהרעיוןאתמעלהאני

השניבשיעורמתנדביםומקבלעליו,לחשובמהטטודנטים

אחתשלמרביתבתדירותייערכוהפגישותהשלישי,או

והמתנדביםשבועות,לשלושהאחתהפחותלכלאולשבוע

אםהזה.הזמןאתלהןלהקדישלהתחייבצריכים

להדגישחשובהציון,בקביעתחלקישבכיתהלהשתתפות

לקיחתזו,למטרהתיחשבלאאיכותבמעגלשהשתתפות

בפגישותגלוידיוןלמנועעלולהבחשבוןההשתתפות

הטטודנטיםלגביהוגנתבלתיולהיותהאיכותמעגלי

הפיצוהאיכות,מעגלחבריאתשבחרתםלאחרהאחרים,

טלפוןכתובת,(ברשותם):פרטיהםאתהקורטתלמידיבין

אלקטרונית,דוארותיבת

להשתנותעשויההקבוצהחברישלהפגישותתכיפות

שליהקבוצהוהחברים,המורהשלוהצרכיםההעדפותלפי

שבועותלשלושהאחתנפגשהמישיגןבאוניברטיטת

עלהדיוןאתרכזואלובפגישותהטמטטר,טוףעדלשעה,

אפשרבכיתה,השיעוריםמהלךשלוהדינמיקההוראתכם

האחרות,הביתומטלותהקריאהבמשימותגםלדון

בכיתה,שלכםהתקשורתבדרכיובבעיות,במקרים

וציינונם,מבחניםובהערכות,בעייתיים,בטטודנטים

דקותמקדישאניהאיכות,מעגלעםפגישהכללאחר

אתלכיתהלדווחכדיהבאהשיעורבתחילתאחדות

ואתהמעגלחבריאתמבקשאניואזהפגישהתוצאות
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גםאפשר .הערותיהםאתלהעירהכיתהתלמידישאר

אךהפגישה,עללדווחבמעגלהטטודנטיםלנציגילתת

יותר.גבוהיםוטיכווהעזהעםגישהזוהי

במעגכי eימו eבוטיכוניסיתרונות
פטיס eמבהוראתאיכות

הוראהלהשיגכדיקשהעובדיםהטוביםהמוריםרוב

הםאך ,מעולההוראהמבטיחיםאינםאיכותמעגלי .טובה

החלשותהנקודותאתלזהותלכםלעזוריכולים

אינניזאתעםיחדעליהו.להתגברוללמודבהוראתכם

כלושתאמצוטטודנטשלהערהכלללבשתיקחומציע

 ,כלליבאופואולםהאיכות.במעגלשמועליתהצעה

מוכניםאנואםטובים,מבקריםהםשלנוהטטודנטים

 .להםלהקשיב

כאשרהזראתכםלבגיבזגהביקזרתגזתגיםאיכזתמעלגי

אמנםהמבצ.לשיפזרמשהזלעשזתעדייויכלויםאתם

אבלמועילה,ביקורתמטפקותהטמטטרטוףשלהערכות

השינויים .אלוהערכותשכתבולתלמידיםעוזרותאינוהו

הבאהקורטעלרקיחולושתעשו

לכםנותניםהאיכותמעגליבעוד

מטפיקעדייולכםישכאשרמשוב

הטטודנטיםלטובתלהגיבזמו

 .בקורט

קבזצתמברישלהקטומספרם

זלקבללתתטזבפזרזםיצורהמעלג

מכניזםלטטודנטיםנותוזהביקזרת.

,וזהאנונימיבאופולהעיראפשרבו

כיהקבוצהלחבריכיטוימטפק

לגבימעביריםשהםהביקורת

 I]]Iב-מיכלר Iא'דעתםאתמייצגתאינההוראתכם
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של;זרת '7במלולעמזדלכםמאפשריםאיכזתמעגלי

אינוהטמטטרבטוףטטודנטיםהערכות .סטזדגטים

איכותשמעגליבעודביקורתעללהגיבלכםמאפשרות

הטטודנטיםביקורתעםהטכמהאילהביעלכםמאפשרים

לדוגמה, .בכיתהלהחלטותיכםהטיבותאתולהטביר

החומרכלאתשתקיפוהרוציםהטטודנטיםביוהמתח

דיוויותרשתאפשרורוציםאחריםבעודמאורגובאופו

כמותחשבוועלגםאותם,המענייניםבכיווניםבכיתה

אךזובעיהיפתורלאאיכותמעגלבכיתה.שנלמדהחומר

לכיתה.הבעיהאתלהטבירהזדמנותלכםנותוהוא

מנטיםשאתםיבינוכשהםיותרפעולהישתפוהטטודנטים

רקמלמדיםלאושאתםומתנגשיםשוניםצרכיםעללענות

 .האישיותהעדפותיכםלפי

 .באיםאתםמהיכולהסבירלכםמאפשריםאיכזתמעגלי
גוףבפשטותזהושמשפטיםמניחיםכללבדרךהטטודנטים

גדולהמשימהבעצםשזוהימביניםואינםחוקים,של

שיפוטשלקשותובעיותודאות,חוטרפרשנות,המערבת

להבנהלהביאםהיארביםמרציםשלהמטרה .ומדיניות

משפטיםשלהמהות .קללאוגםודאיאינושהחוק

הטטודנטיםשונים.מוריםידיעלשונותגישותמאפשרת

אםלמשפטיםשלכםהמבטונקודתהגישהאתיותריעריכו

בזאת.לטייעיכוליםאיכותמעגלילכיתה.אותהתטבירו

אתלהכירלסטדוגטיםלעזזריכלויםאיכזתמעגלי

המשפטיזתהאזרייגטציזתשלהזמועםהמתבגרתהשזגזת

משפטניםוכלכלה,משפטהכוללהחדשהפלורליזםשל-

פמיניזם,ביקורתית,משפטיתתאוריהאנשיהיטטוריונים,

להתמודדלכםמאפשריםהאיכותמעגלי .ועודפוזיטיביזם

הפרטפקטיבהעםהטטודנטיםשלהטכמתםחוטרעם

אתשזיהיתםאחרימהללו.אחראוזהבנושאשלכם

להטביריכוליםאתם ,האיכותמעגלעםבפגישההבעיה

מהותייםבנושאיםלדוולכיתה,שלכםהפרטפקטיבהאת

הטטודנטיםאתולעודד ,שונותמפרטפקטיבותאחדים

 .משלהםגישהלעצמםלאמץ

שונותגםיששזגזת.שלבגזשאיםעחריםאיכזתמעגלי

,דת,מדינה,גזע,מגדרשלרקעעלהטטודנטיםביורבה

 .חברתי-כלכליורקעפיטיתמוגבלותמינית,אוריינטציה

שלשונותלקבוצותפהלשמשעשויהאיכותמעגל

ורגישאינטליגנטיבאופושתגיבמטגרתלטפקטטודנטים,

 .הוגוטיפוללהוולתתשלהוובעיותלצרכים

הסטזדגטיםאתלבקרמכגזיםלכםגזתואיכזתמעגל

לגבילתלמידיכםמשובלתתלכםמאפשרהוא .שלכם

בלתישמגיעיםטטודנטיםהרבהישאם .בכיתהביצועיהם

המגיעיםאחדיםטטודנטיםישאולשיעורים,מוכנים

מפריעוזהמוקדםעוזביםאומאוחר

חבריעםלדוויכוליםאתםלשיעור,

להציעמהםולבקשאלובבעיותהמעגל

 .פתרונות

לסטזדגטיםגזתגיםאיכזתמעגלי

כמו .בכיתהזשליטהבעלזתשלהרגשה

כאוגםהעטקים,בעולםלהםהמקבילים

הרגשהלטטודנטיםנותניםאיכותמעגלי

 .ושליטהבעלותשל

עםלתקשרצריכיםאתם .הסיכזגים

שוויוושלבטיטעלהקבוצהחברי

טטודנטים .רציניבאופולהםולהאזיו

הםכךכיבמיוחדביקורתייםלהיותעלוליםלמשפטים

עללפעולצריכיםגםאתם .מאומניםהםולכךנבחרים

אםמועילות.נראותכשהוהטטודנטיםהצעותבטיט

מאוכזביםיהיוהםהקבוצה,חברימהערותתתעלמו

אלהשמעגליםשהדרישותהםאחריםטיכוניםוכועטים.

שתכינולדרושלמשלכמולכת,להרחיקעשויותמעודדים

ההרצאה.שלרשימותשיעורבכללכיתהותמטרו

 .בכיתההתקשורתאתמשפריםאיכותמעגלילטרכום,

והטטודנטיםשלכםהביצועיםלגבימידעמקבליםאתם

יותרטובהתקשורת .שלהםהביצועיםלגבימידעמקבלים

הזרותהרגשתאתמצמצמתשהיאבכךמועילה

לבעיותההטתברותואתמרגישיםמטוימיםשטטודנטים

 .הבנהחוטרבעקבותלהתעוררשעשויות

 :איכותמעגללהפעלתהעיקריותהנקודותלהלו

הכיתה.שלהאינטרטיםאתלייצגמגוונתקבוצהבחרו-

מעגללנציגיהערותלתתהכיתהתלמידיכלאתעודדו-

 .האיכות

עםבפגישותומכובדפורמליבלתיפתוח,דיוונהלו-

המעגל.אנשי

והביקורת.ההצעותאתטובהברוחקבלו-

 .שיפורלשםההצעותפיעלפעלו-

תשתפראלה,פשוטיםעקרונותפיעלתפעלואם

יעילותגםוכובכיתהתלמידיכםלביוביניכםהתקשורת

 .הוראתכם


