שחזור מבחנים על ידי סטודנטים

-

האם חציית קו אדום?

-----

אורנה אלרוא' -שט ',ן" נ 'רה חט'בה ' ,או נ 'ברס'טת תל אב'ב

מ ר ' פעם מור'ם ב א ונ ' בר ט'טה ובמ כ לל ה
מן פ תע ר ם ,ן אפיל ו מזךעזערם  ,מירישות

בן ג ם בח י נו ת שאתם עצמכם חיברתם ב ע מ ל רב :

http://www.mivhan.com

 Kקרמ ר ן ת שמעללם אחרים סהסטןךנטים

ומהתנהגורות הקשורות ליררשות

מה' ה בע'ה ב חש'פת

כותבות המאמר פונות לקהל

אלו  .פעמרם רבות הירישות
אורנה אלרואי-שטייו

וההתנהגורות נשמעות למרצים

הק ורא'  Dלהג'ב על א'ר וע הקשור

א ב סוררי ות ודמרונרות ,ורש שינרירו

לשחד ור מבחנ'  ,Dשהתרחש

אותן אפ'לו כחצ ופות .תחושת

לאחרונה באונ'ברס'טת תל

הזעזוע נ וברת לנוכח הגרלוי
תופטים

שהסטורנטים

דררשות

אב'ב ושנראה כמ"צג התנהגו'ות

א ל ו כט ב עי ו ת ו ל גיטימי ו ת  ,כ דבר י ם

ותפ'סות של סטודנט'  Dבכלל

ש " מ גיער ם ל הם " כ מונ ן מאלרן ,
)ירה חטיבה

ברר ך כ לל הרר ' שות נוב ע ות

האונ'ברס'טא ות והמכללות בארץ.

מאמ ונה ש ל סטןר בט ים שהם

מבחנ'ם רב'-בר'רה

ל  Oט ודנט'ם?
כל המלמד קודט גדול ,של למעלה
מ  50-תלמירים

למשל ,יורע

שבררקת מבחניס ' Iפתוח י ם" של
מטפר תלמירים כה נ ד ו ל  ,ב מי ו חך
במקרה השכיח שא ין ל מרצה
שותפים

ו ע ו זר י ם

בבר י קה

ז ו,

דורש ת זמ ן רב  .בנוטף ל ב ע "ת הזמ ן ,
ב מ בחנ ים פת וח ים קיים קושי ל צ יי נ ן

י כ ו ל יס ל הש יג צי ונ ים ג בוהיס בקור ס במלנרמום השק ע ה

באופ ן א וב יי קטיבי רמו ת שונות של תש ובה אצ ל ת ל מ י רים

ו לל א פ י תוח הררע ןההבנה שלהם )שהוא חלק ממטרות

שונים .אמנם השימוש בכ לי הציינו ו הנקרא " מחוו ו" ע וזר

הקורס (  ,וכן מתפיסתם שהמורים צריכים לאפשר להם

לע נ יין האובייק טיביות ,אך הוא רורש השקעת זמן רב נוסף

קיצודי דרך מסונ זה.

שלא תמיר עומר לרשות הבורק .ואכן לא אחת תלמידים

נצ ינ כאן לד ונמה מקרה שאירע באוניברסיטת תל א ב י ב

מתלוננים ש"אותו מבחן מקבל ציונים שונים לחל וט ין ,אם

ב תקופת מבחני סוף שנה"ל תשס"ז .המקרה ע ו סק בשחןוד

נב דק לפ נ י שהבורק שתה קפה או לאחר

שאלוני מבחנים רבי  -ברירה ,שאמורים להיות חסויים מפני

אי לכ ,ן אח וז נבוה מאור של מורי הקורסים הנדולים

הסטוד נ טים.

משתמשים להערכת למירת ה תלמירים במבחנ י ם " ס נ ור ים"

שחז ור שא ל ונ י מבח ן הו א תופעה נ פ וצה בכ ל המוסדות

רבי  -בר י רה )מ ה שמכ ונה מבחנים אמר י קנ יי ם  (.מבחנ י ם

האקדמ יי ם באר ץ ,ו כרך ל עמ ור על ה יקף התופ ע ה א נו

מסו נ זה ק ל ים מא ור ל בר י קה  ,ש כן התשובות נ סרק ו ת

ל ה ךכ נ ס ל אתר

ומו ע ברות ל מחש ב שמספק ני ת וח ים ש ל פר י ט י המבח ן

הבא  ,המרכ ז מבח נ י ם חמויים בקור מים רבךם ו שה ו א

ו סטט ך סט ך קות ש ונו ת לנ ב י קושך השא ל ו ת ו רר נ ת ה אבח נה

פ ו פן ל אר י בקרב הסטורנטים  ,ו א ו לי ת ו כ ל ו ל מצ ו א

ש ל ה ו  ,א ך קשה מאור לח בר א ו תם .חי בור ש ל מ ב ח ן רב -

ממ לי צ י ם ל כם

-

א נ שך ה מ נ ל ה א קרמך

-

מכן ."...

ברירה טוב בעל ררנת מהימנות נבוהה ,ש י ברוק הבנה ו ל א
רק זיכרון ויכולת שינון ) ראו מאמרה של נוצ ר  ,(3עשוי לדרוש

.1

פרופ ' א ורנה אלרואי-שטיין ,המחלקה לחקר הת א
ו א ימונולוגיה  ,ראש ועדת ההוראה בפקולטה למדעי

.2
.3

השקעת עש רות רבות של שעות ו לעתי ם אף יותר  .יתרה

החיים

מזאת ,בחלק נדול של הקורסים שאינם כמותרים א ו כאלה

פרופ ' נירה חטיבה ,ראש המרכז לקיודם ההור א ה

שאינם מסתמכים על פתרון בעיות חישוביות ,קשה לחבר

נוצר  ,נ '

) (. 2003

כתיבת מבחן מסוג רב-ברירה  .עו

הנ /נ ה .43-42 ,2 ,

 ~2ו)iUbiע ן רשות הה ור אה  -ה מסל ו ל האק דמ י המכללה למ י נ ה ל

מספר נרול של שאלות שתעמודנה בררישות של פריטים
טובים ושתכלולנה את כל החומר הנלמר .במקרים האלה

המרצה נאל'( להשתמש בשילובים שונים ממאגר של שאלות

אחר לרוגמה לפני הבחינה ,וינקוט פעולות מסוימות שתכוונה

"טובות" במוערים השונים של המבחן ובמבחנים לאותו קורס

את הסטורנטים ליריעה היכן טעו ,לאחר הבחינה.

בשנים שונות .מסיבה זו מרצים נמנעים מחשיפת המבחנים

לסטורנטים ,כרי שהניגשים לבחינות במוערים הבאים לא

מהו "שחזור מבחנ'ם"?

יקבלו את השאלות מראש .לפיכ,ן בעור שבמבחנים פתוחים

במקום להסביר את המושג במילים שלנו ,נביא להלן ככתבו

המרצים נררשים )על פי בקשת אגורת סטורנטים ובאישור

וכלשונו את מכתבה של נציגת אגורת הסטורנטים בפקולטה

הרקטוראט וסנאט האוניברסיטה ( לחשוף את השאלות לאחר

למרעי החיים באוניברסיטת תל אביב במקרה שבו אנו עוסקים.

כל מבחן ואלו מוצגות במאגר מבחנים של אותו קורס ,הרי

מכתב זה נשלח ברוא"ל לכל  450תלמירי קורס מסוים יום אחר

שבמבחנים רב י -ברירה מסתפקים בכך שהמרצה יספק מבחן

לפני בחינת הסיום:

 :Subj ectשחןור מבחן ]כאן מופיע ש Dהקורס[

צהריי  Dטוב' ,D
מןל טוב ,עוד קצ ת ואת  Dמסיימ'  Dאת שנה '.א

אבל רנע לפני יש את המבחנ' . D

במקרה שאת  Dעדיין לא יודע'  ,Dבפקולטה שלנו רוב המבחנ'  Dחסויי . D

מה ןה אומר?

שאין אפשרות לראות את המבחן מעבר לןמן בו עשית  Dאותו,ופע  Dאחת כאשר מתקיימת חשיפת מבחן )שנ  Dבה המרצ' D
לא מחוייב'  Dלחשוף את כל המסיח' ( D

למה אנחנו צריכ'  Dאת המבחן?
יסייע למי שלומד למועד ב 'יסייע למי שמעונין להניש עירעור-ויסייע למי שיעשה את הקורס בעתיד

איך עוש'  Dאת השיחןור?

ברשימה המצורפת בקובץ אקסל מופיע'  Dהשמות של כל אחד מכ .D

א  Dיש בעיה לפתוח את הקובץ ניתן להיכנס ל ]כאן באה כתובת של אתר[
לצד כל ש  Dמופיע מספר .המספר מייצנ את מספר השאלה שעליכ  Dלןכור.

מהר מאד תשימו לב ,שיש הרבה אנש'  Dלכל שאלה,וןה למטרת ניבוי.
את השאלות עליכ  Dלןכור בראש לפני שאת  Dמוסר'  Dאת המבחן.
אסור להוציא חומר כתוב מהבחינה ,יכול'  Dלהאש'  Dאתכ  Dבהעתקה!

מחר אהיה בפקולטה אחרי המבחן ,כנראה בבניין ]ש  Dהבניין בקמפוס[ ,איפה שיהיו עמודת המסן' שהאנודה אירננה .תוכלו
למצוא אותי ,ולכתוב על דפ'  Dשיהיו לי את השאלה שנתבקשת  Dלןכור או שתשלחו אל" חןרה למייל הןה .ממליצה בכל

מקרה לכתוב את השאלה על דף כלשהו ברנע שיצאת  Dמהכיתה.
חשוב שתןכרו את כל התשובות האפשריות בנוסף לשאלה עצמה.

במידה והיו ציור'  ,Dאנא ציינו מה היה הציור ,כדי שננסה לאתר אותו באינטרנט.
כבר

היו  Dקיימ' D

שיחןורי

מבחנ'  Dרב' . D

ריכןתי את כל מה שהניע לידיי בתיקייה שהנישה אליה דרך האינטרנט ]כאן באה כתובת של אתר[.
מןמינה את כולכ  Dלהכנס לאתר המרחב הוירטואלי בו יש סיכומי שיעור

ולקומונה שלנו בתפון )קישור במרחב( בה תוכלו לשאול שאלות.

א  Dלא ברור לכ  Dמשהו ,אשמח לענות לכל שאלה.

בהצלחה במבחנ' , D

]כאן מופיע'  Dהש  Dשל נצינת האנודה ,שהיא סטודנטית באותה פקולטה בשנה ',ב ומספר הטלפון הסלולרי שלה[.
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להלן ציטוט מרויק של הקטעים
ממכתבו של יו"ר אגורת הסטורנטים
המתייחסים לעניין פעילותה של

נציגת האגורה לשחזור המבחן.
ב'וס של'ש' בערב נשלח מ"ל
ממרכזת הקורס ]שס הקורס[

-

פרופ' אורנה אלרוא'-שט"! לכלל
תלמ'ד' הקורס,כ  450-במספר .המ"ל
נשלח ערב לפנ' המבחן בקורס-מועד
',א כתגובה למ"ל ששלחה ]שס
נצ'גת האגודה[ ,סטודנט'ת שנה ב'

בפקולטה ,ונצ'גת הפקולטה מטעס
אגודת הסטודנט'ס.

]נצ'גת האגודה[

ה'נה אחת

מחבר' מועצת אגודת הסטודנט'ס

הבולט'ס והפע'ל'ס ב'ותר ותרומתה
לסטודנט'ס בפקולטה למדע' הח"ס
בפרט ובאונ'ברס'טה בכלל ,ה'נה
רבה וחשובה.

מה קרה בעקבות מכתב זה?

אגודת הסטודנט'ס עומדת מאחור' ]שס נצ'גת האגודה[

מכתב זה הגרע במקרה לירי הכותבת הראשונה של מאמר זה,

ונות mלה ולפע'לותה בפקולטה ג'בו'

מלא ...

פרופ' אורנה אלרואך-שטיין ,שהיא מרכזת הקורס )מלמרים בו
בנוסף אליה עור שני מורים( ולו"ר וערת ההוראה של הפקולטה.

מה דעתכם על המקרה? איך הייתם מגיבים?

היא התייעצה מייר עם וקאן הפקולטה ,והם המכימו על כך

אנו פונות בזה אל קהל קוראינו

שהמעשה חמור ושרש להוציא הורעה רחופה לכל הסטורנטים

לנציגי אגודות הטטודנטים במוטדות האקדמיים השונים באר'(

באתר הקורס .עור באותו ערב הוציאה פרופ' אל רו אך-שטיין

להגיב על מקרה זה.

הורעה ובה הרא המליצה לסטורנטים בקורס:

להלן כמה נקודות שאנו מציעות לדיון ,אך אתם כמובן מוזמנים

להשק'ע את שלוש שעות הבח' Jה מחך ב /Jן'ס' לענות נכון
על השאלות במקום לשנן את השאלה ש]שס Jצ'תג האגודה[

-

אנשי הטגל האקדמי ,וגם

להעלות נם נקורות אחרות:

.1

האם יש בעיה עם עידוד ויותר מכך עם יוזמה לקידום שחזור

צ'ןןתה על'כס לשנן .המבח 'Jס המשןחזר'ס לא 'עזרו לכם

של מבחנים חסויים? האם זוהי פעולת הונאה המפרה את

)כפו שתראו מחך( .א'  lשום אפשרות להצל'ח בבח' Jה למ'

זכויות הקניין של המרצים בקורס ושל המוסד האקדמי ,או

שלא מב' Jבאופן 'טוד' את הח 7מר .וכד' להב'  lצר'ו ללמוד

שזוהר פעולה לגיטימית של עזרה לסטודנטים?

I

לא לשנן מבחנ'ס משןחזר'ס שממ'לא לא מןפ'ע'ס שוב.

.2

האם למידה ממבחנים משוחזרים באיכות שחזור בלתי

למחרת ,מיר לאחר הבחינה ,עמרה ]נציגת האגורה[ במקום

ברורה מקדמת קיצורי דרך בלמידה ,המובילים ללמידה

מרכזי ועסקה לעיני מרצי הקורס באיסוף השאלות המשוחזרות,

שטחית וללא הבנה ,או שהיא מהווה תרומה לסטודנטים

וללמ'רתם?

שהופנו אליה מסטורנטים שהמשיכו לשתף איתה פעולה .כל
זאת במצח נחושה כשהיא משוכנעת בצרקתה.

.3

בעקבות המקרה נוצר שיח בקומונה של הסטורנטים באתר
תפוז .הובעו רעות לכאן ולכאן והתנבשו מתנות של בער וננר.

לסטודנטים להצליח במבחנים בכל דרך שהיא?

.4

אורנה אלרואי-שטיין ,שהופנה לרקטור עם העתקים לנשיא

האם אכן ,כטענת אנשי אגודת הסטודנטים ,ארגון של
שחזור מבחנים חסויים הוא לטובת הסטודנטים?

מחנה ה"בער" ובראשו יו"ר אגורת הסטורנטים ,התגייס במלוא

העוצמה לעזרתה של נציגת האגורה ,וכתב מכתב נגר פרופ'

האם תפקידה של אגודת הסטודנטים הוא לעזור

.5

ובאופן כללר

-

האם נחצה כאן קו אדום על ידר הסטודנטים

שהיו פעילים במקרה

זה ?

האוניברסיטה ,למנכ"ל ,לסגן הרקטו,ר למזכירה האקרמית ,ליוע'{

המשפטי ,לראש המרכז לקירום ההוראה ,לרקאן הפקולטה
המרוברת ,לרקאן הסטורנטים וליו"ר וער הסגל הבכיר.
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ע) iIנ I iDlרשות ההוראה  -המסלול האקדמן המכללה למןבהל

את מכתבי התגובה שלכם נביא בגיליון

הבא ...

