מהנעשה באר

סקרי ההוראה

-

סיכום מפנש

של נציני אוניברסיטאות ומכללות
שרה מירווו ,אוניברסיטת תל אביב

במפגש שאורגן על ידי המרכז לקיודם

על נושאים שהועלו על יוי המשתתפים .להלן תמצית הוברים

ההוראה באוניברסיטת תל אביב נערכו

העיקריים שעלו בויונים ובפאנל.

דיונים על פרסום סקרי ההוראה לסטודנטים
ולציבור ועל דרכים להגדלת אחוז
שרה מיריו

המשתתפים .בסיום נערך דיון בפאנל על
שאלות שהועלו על ידי המשתתפים.

שיקולים בפרסום הסקר לסטודנטים ולציבור
השיקולים נגךרים ממטרות הסקר.

מהו מטרות הסקר?

ב מפגש שאורגן על יוי המרכך לקיוום ההוראה

המטרות העיקריות הן ש י פור ההוראה לשם ק י וום הלמ י וה

באונ י ברטיטת תל אביב ונערך בת א ריך ,24.12.2009

ומתן משוב למרצה על האופן שבו הוא נתפס בעיני תלמיויו.

השתתפו למ ע לה מ  50-איש מ  28-אונ י ברטיטאות

מטרות נוספות הן  :מתן מיוע לראשי היחיוות האקומיות על

ומכללות  .עוו כ  15-אנשים  ,חלקם ממוטוות אקומיים נוטפים ,

מצב ההוראה ביחיוותיהם ומ י לו י ורישת המועצה להשכלה

הביעו עניין בנושא אך נבצר מהם להגי ע למפגש.

גבוהה )מל " ג ( לבקרת איכות .

במהלך הכנט הוצגו טיכומים שונים ) תמצית הוברים מצורפת

הערות שעלו  :הסקרים בווקים את שביעות הרצון של

כאן בת י בות הצבעוניות( ועל בט י טם נערכו ויונים על פרטום

הטטוונטים מההוראה ולא את איכות ההוראה  .לא רצוי שהכלי

טקרי ההוראה לטטוונטים ולציבור ועל ורכים להגולת אחוך

היחיוי לבויקת ההוראה יהיה הסקר

יש צורך בכלים נוספים

המשתתפים בסקר הנערך באינטרנט  .לטיום נערך ויון בפאנל

כמו פורטפול י ו או הערכת עמיתים .

-

למי מפרסמים את תוצאות הסקר?

.1

בהצבעה שערכנו בין המשתתפים התקבלו התוצאות הבאות :

המרכז לקיודם ההוראה

-

מדוע לא בטבלת השוואה?
בד י רוג המרצים י ש הטיות רבות שלא מאפשרות השוואה
פשוטה ביו הקורסים והמרצ י ם :

ו .יש שונות רבה ב'ן הקורסים ולכן א י-אפשר להשוות בינ י הם
) אי -אפשר להשוות " תפוחים " ו " תפוזים"(:

-

איך להבגיל את פרסום התוצאות לסטודנטים
כדי לשמור על הגינות כלפי המרצים?

-

קורסים גדולים מדורג י ם בממוצע נמו ך מקורסים קטנ י ם.
קורסים לתואר ראשוו מךורג י ם בממוצע נמוך מקורס י ם

לפרסם רק תוצאות של המורים הטובים י ותר :

בחבריו .

-

רק של המורים המצטיינים )למשל  20%המדורגים
גבוה ביותר(.

-

רק של המחצ י ת העליונה של המדורגים )למשל כל

מקצועות " קש י ם " מודרג י ם בממוצע נמוך ממקצועות

-

 .2ך י רוגים על י ךי אחוז נמוך של משתפ י הקורס )למשל

פחות מ  40 %-מתלמ י די הקורס( או על י די מספר קטו של
תלמ י ךים )למשל עד ארבעה תלמיד י ם( אינם מהימנים
בטבלה ,יש להימנע מלהשתמש בהם.

 .3צריך להביו את משמעות הדירוג  -הדירוג מוטה בדרך כלל
חזק כפי מעלה וצר י ך להציג טבלת עשירונ י ם כך י לפרש
א י ך הסטודנטים מת יי חסים לממוצע מספרי כלשהו .

של כלל המורים המדורגים ,להוציא את הנמוכים

ביותר )למשל לל א הרבעוו התחתוו( .

-

לפרסם רק תוצאות של המורים שמסכימים לכך
)בכתב(  -זו דרישת ועדי הסגל האקדמי במוסדות שונים .

-

לפרסם רק תוצאות של קורסים שהמורים בוחרים

וצר י כים לה י גרע מטבלת ההשוואה .אם הם כלולים
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לא לפרסם כלל לסטודנטים.

אלה שמעל החציוו( .

" רכ י ם " .

עמדת ועד ארגוו הסגל הבכיר לבגי מניעת
פגיעה באנשי הסגל
הארגוו מתנגד לכל אפשרות של פגיעה כלשהי

קורסי חובה מדורגים בממוצע נמוך מקורס י בחירה.

לתארים גבוה י ם.

-

בכל המוסוות שהשתתפו במפגש התוצאות מפורטמות

)לאפשר לכל מורה לבחור קורס אחד או שניים מביו
אלו שמלמד לשם השתתפות בסקר ופרסום(  -זהו
נוהל מקובל בכמה מוסדות בארצות הברית.

 Iע)הנ Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למ י נהל

הוועד עומד על כך שכל מידע העלול להשפיע בצורה
כלשהי על איש הסגל אסור לו להיות מפורסם בכל

צורה שהיא ,אלא בהסכמתו המפורשת של איש
הסלג.
מורים המדורגים נמוך עלולים במיוחד להיפגע באופו
קשה מפרסום הערכותיהם.

שיקולים בפרסום תוצאות סקר ההוראה

למי מפרסמים את תוצאות סקר ההוראה?

לסטודנטים ולציבור )באינטרנט(

 -לראשי היחיודת

למרצים :לכל מרצה את התוצאות שלו
האקךמיות :לכל אחך את התוצאות

של כל המורים ביחיךה שלו

-

סיכמה וערכה :פרופ' נירה חטיבה ,ראש המרכז לקיודם ההוראה ,אוניברסיטת תל אביב

לסטוךנטים )האם לפרסם?(
לקהל הרחב :התוצאות מוצנות באתר פתוח לציבור
באינטרנט )האם לפרסם?(

מהו אופי הפרסום לסטודנטים?

איזה מידע לפרסם לסטודנטים?

-

-כל הפריטים

 -רק

רק פריט נלובלי )למשל הערכה כללית של המרצה(

אילו קורסים לפרסם לסטודנטים?

כל קורס בנפרך לאחר שליחת מיךע מזהה

 כל הקורסים -כל הקורסים

כל הקורסים במוסך

כל הקורסים יחךיו בטבלת השוואה

כל הפקטורים/רכיבים של ההוראה בקורס
הפקטורים העיקריים של ההוראה בקורס ,לךונמה:

מחקר באוניברסיטת תל אביב זיהה שני פקטורים:
"איכות ההוראה" ו"נישת המרצה לסטוךנט'''

.2

בפקולטה שבה לומך הסטוךנט
הרלוונטיים לתכנית הלימוךים שאליה

רשום הסטוךנט

נא ראו מאמר ב Uמ ' 30

למורים עצמם ולראשי היחידות האקדמיות

-

-

כל ראש יחידה

השוואה .האחרים מפרטמים את התוצאות בדרכים אחרות ,בדרך

מקבל את התוצאות של כל המורים שביחידתו.

כלל לכל קורט בנפרד כך שכדי לצפות בתוצאות הטקר על הטטודנט

רק  11מוטדות מבין  28המוטדות שהשתתפו )כ  (40%-מפרטמים

להקליד פרטים מדהים של הקורט או לבחור בקורט מטוים מתוך

באופן כלשהו את התוצאות לטטודנטים ,אבל מרביתם מפרטמים

רשימה שמקבל .

את התוצאות רק של חלק מהמוריםי למשל ,רק של המרצים
המצטיינים או רק של מרצים מדירוג בינוני ומעלה .

-

דוגמאות:

רק ארבעה מוטדות )כ  ,14%-כולם מבין המוטדות של הטעיף

-

באוניברטיטת תל אביב הטטודנט מקבל רשימה של קורטים

הקודם( מפרטמים את התוצאות באינטרנט באופן פתוח לצפיית

שאליהם הוא יכול להירשם במטגרת התכנית שלו .בלחיצה על

הציבור .

שם של קורט מטוים ברשימה דו ,הטטודנט מקבל את הרבעון
שבו מדורג המרצה שלימד לאחרונה קורט דה  .הטטודנט יכול

איזה מידע לפרסם לסטודנטים?

לקבל תוצאות של קורטים אחרים על ידי הקלדה של פרטיהם

מבין  11המוטדות שמפרטמים את תוצאות הטקר לטטודנטים,

)שם הקורס או מטפר הקורט( .

ארבעה מפרטמים את התוצאות של כל הפריטים ושלושה

-

במכללת אורט בראודה בכרמיאל תולים על לוח מודעות את

מפרטמים רק את הפריט ה"גלובלי" )הערכה כללית של המרצה

הפרסום של תוצאות כל המרצים בטבלת השוואה ,אך לא

או של הקורט( .יש לדכור שחלקם הגדול מפרטם רק את תוצאות

מפרסמים את התוצאות באינטרנט.

המרצים המצטיינים או את של הללו שאינם מדורגים נמוך.

האם לפרסם בטבלת השוואה?
מהו אופי הפרסום לסטודנטים?

סיבה עיקרית לשימוש בטבלת השוואה היא הבעייתיות בהשוואה

מבין  11המוטדות שמפרטמים את תוצאות הטקר לטטודנטים,

של קורסים בעלי אופי שונה )קטנים או גדולים ,חובה או בחירה(

שלושה )כ  10%-מכלל המוטדות( מפרטמים את כל הקורטים בטבלת

או של פקולטות שונות בגלל ההטיות הרבות  .כדי להתגבר על

איך להבגיל את פרסום התוצאות כך שישמש
לצרכים הריאל"ם של הסטודנטים בלבד?

מדוע לא כ"ציוו"?
קיימים הבךלים נךולים במשמעות בין מתן ציון לתלמיךים על יךי המורה לבין ךירונ המרצים על יךי תלמיךיהם:

לפרסם רק לקורסים שקיימת אפשרות בחירה
לנביהם ,כלומר לא לפרסם את תוצאות הסקר של
קורסי חובה .

ציוו לתלמיךים

.1
-

ךירונ המרצים

מיהו המעריך?

ניתן לתלמיךים על יךי שופט יחיך )המורה( או שופטים

-

נעשה על יךי שופטים רבים )התלמיךים( השונים זה מזה
וממורה למורה .קיימת שונות בין התלמיךים המעריכים

אחךים משותפים

בתכונות ,ברקע ,במוטיבציה ועוך

באיזה פורמט מספרי לפרסם לסטודנטים?

-

מספר נלם בתחום הךירונ ,למשל בין  1ל  ,5-בין 1
ל  ,7-בין  1ל .4-

-

מספר המייצנ "ציון" ,למשל בין  1ל  10-או בין  1ל 100-
)באחוזים(.

-

מספר הרבעון של התפלנות הךירונים של כל

הקורסים ,שאליו שייך מספר הנלם ) (. 4,3,2,1
ה Uרה :איודה נכוו לכפול בפקטור את כל התוצאות כך י לשנות
את תחוס הד  Jר tג.

.2
-

הקריטריונים לשיפוט/שיקולי הדעת
אחיךים ,אובייקטיביים ,על בסיס קווים מנחים או מחוון

-

בלתי אחיךים ,סובייקטיביים ,אין קווים מנחים

משותף

.3

מה מער י כים?

משימות אחיךות המבוצעות בתנאים שווים:

-

כל המוערכים לומךים באותם תנאים בקורס
כולם מוערכים על
וכךומה

אותו ביצוע -

מבחן ,פרויקט עבוךה

משימות שונות המבוצעות בתנאים שונים:

-

המורים המוערכים מלמךים בקורסים בהיקפים שונים,

בתחומי תוכן שונים ,הנערכים בתנאים שונים )למשל חובה/
בחירה( ,עם אוכלוסיות שונות ,נוךל כיתה שונה ,ברמה שונה
של לימוךי התואר ,ועוך.

ניליון  19מרץ

2010

I

63

מדוע לא לפרסם באופן פומבי )באינטרנט,
ללא הבגלת כניסה לאתר(?

 .2התנגשות עם כללי זכויות האזרח ,האתיקה והצדק

 .3אפליה לרעה של קבוצה מקצועית אחת ויחידה

הפרסוס פוגע בזכו'ות 'סוך של הנבךק'ס לפרט'ות

ו  .המידע המפורסם עלול להיות שגוי ומזיק

המ'ךע לגב'הס .הוא מנוגך לעקרונות הצךק ,שכן הוא

'ש מוסודת שבהס בונ'ס את השאלונ'ס בצורה
חובבנ'ת ולא מךע'ת ,ולא בוךק'םןמבסס'ס את
התקפות והמה'מנות שלהס' .ש המעב'ר'ס את

קבוצת המרצים

א'ן אף קבוצת מועסק'ס במשק ,אפ'לו לא ב'ן אלו
שמקוס עבודתס ממומן בחלקו על 'ך' כסף צ'בור' כמו

משתמש בנתונ' הערכת מרצ'ס כמ'ךע צ'בור' אף על

מוסודת הח'נוך הגבוה ,שהנתונ'ס הא'ש"ס שלהס,

פ' שנועךו לשימוש להחלטות א'שיות.

ובווךא' לא ההערכות התקופת'ות של ב'צוע'הס

ש'מו לב! אס הפרסוס פומב' ,המ'ךע עשו' לעלות

השאלונ'ס בצורה רשלנ'ת .במקר'ס שכאלה

בח'פוש )גוגל( תחת שמו של המרצה ,ואס המרצה

המוערכ'ס 'כול'ס לתבוע את המפרסמ'ס על פרסוס

מךורג נמו,ך הוא עלול לתבוע את המפרסס ....

המקצוע"ס ,פתוח'ס לב'קורת צ'בור'ת .

ובאונ'ברס'טה עצמה -

האס מפרסמ'ס בפומב' את

ההערכות השנת'ות שנעשות לאנש' הסגל המנהל'?
האס עורכיס באופן תקופתי הערכות של תפקוך

מ'ךע שגו' שעלול להז'ק.

האךמ'נ'סטרטור'ס הבכ'ר'ס :הנש'א ,הרקטור ,הךקאנ'ס

וראש' ה'ח'ודת האקךמ'ות? האס מפרסמ'ס אותן?

כ.ך באוניברסיטה העברית מתקננים את הממוצע תוך התחשבות

כלפי הגבול העליון של תחום הדירוג .לדבריו ,בטכניון סולם הדירוג

-

ועד  5וממוצע הדירוג בךמנו היה  .4.0-3.9במכון הטכנולוגי

בהטיות בדירוג .קורס חובה ,למשל ,מקבל בונוס

-

תוספת ציון

הוא מ-

שאינו מוענק לקורס בחירה.

j

חולון שהוא שייך אליו כיום ,סולם הדירוג הוא מ l -ועד  6וממוצע

הדירוג הוא בסביבות  .4.9לעומתם ,פרופ' שר טען כי באוניברסיטת

פאנל

בן-גוריון התוצאות שונות :בסולם שבין  jל  ,5-ממוצע הציונים הוא

משתתפי הפאנל :פרופ' נירה חטיבה ,ראש המרכך לקידום ההוראה,

 ,3.24כלומר ההטיה למעלה היא קטנה ביותר ולא משמעותית,

אוניברסיטת תל אביב; פרופ' ערן שר ,ראש המרכך לאיכות ההוראה,

וצורת ההתפלגות קרובה לעקומה הנורמלית )"עקומת פעמון"( .

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; פרופ' מוטי פרנק ,ראש המרכך לקידום

פרופ' שר הסביר את השוני של ההתפלגות שלהם בכך שהם מציגים

ההוראה ,מכון טכנולוגי חולון; וד"ר ניצה דוידובי'( ,ראש המרכך

לסטודנטים שמטרת הסקר אינה הערכה של המרצה אלא שיפור

לפיתוח והערכה אקדמית ,המרכך האוניברסיטאי אריאל .

הוראתו" :אנו מנסים לשכנע את הסטודנטים שאכן כוונותינו כנות

ואמיתיות ושאנו מצפים מהם לתת לנו חוות דעת כנה .בלב העניין
שאלה :מהי ההתפלגות של תוצאות הסקר?

עומד שכנוע הסטודנט שמחשיבים את דעתו ומשתדלים להתחשב

פרופ' חטיבה הציגה גרף של התפלגות הקורסים באוניברסיטת תל

בה  .סטודנט שמשוכנע בזה ,תשובותיו מהימנות יותר".

אביב עבור אחד הסמסטרים שנבדקו  .בסולם מ) l -נמוך( ל ) 7-גבוה(

התקבל ממוצע  5.5וחציון  ,5.7כלומר מדדי המרכך מוטים חךק כלפי

שאלה :מה עושים עם תוצאות הסקרים?

מעלה  .עלתה השערה שההטיה החךקה קיימת משום שפקולטות

עלתה הטענה שהסיבה להשתתפות הנמוכה היא שהסטודנטים

מסוימות המדורגות נמוך יוצרות את ה"ךנב" לדירוג הנמוך .פרופ'

חשים שבפועל לא עושים דבר עם תוצאות הסקר ולא מתייחסים

חטיבה אמרה שגם בגרפים שהוכנו לכל פקולטה בנפרד יש אותה

להערותיהם ,ולכן אין להם מוטיבציה להשתתף בסקר .במכללת בית

צורת התפלגות .פרופ' פרנק ,אשר שימש שנים רבות כראש המרכך

ברל משתפים את אגודת הסטודנטים בשאלה ךו ומידעים אותם בדבר

לקידום ההוראה של הטכניון ,חיךק את הממצא של הטיה חךקה

פעולות שנעשות בעקבות הערותיהם ,למשל הךמנת מרצים לשיחה

איך להגדיל את אחוז המשתתפים בסקר

ב .משלוח הודעות מוטיבציה ותזכורת
ברווחים קצובים

ההוראה באינטרנט?
ס'כמה וערכה :פרופ' נ'רה חט'בה ,ראש המרכז לקיודס ההוראה ,אונ'ברס'טת תל אב'ב

•

דרכי המשלוח:

SMS -

ו .ארגון מחשבים נגישים לסטודנטים למילו י
הסקר
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-

קובע'ס לכל התלמ'ך'ס בקורס מסו'ס )לקורסיס
או לקבוצות תלמ'ך'ס שש'עור ההשתתפות שלהס
בסקר 'ךוע כנמוך( ש'עור בחךר המחשב'ס במקוס
בחךר הכיתה הרגל  .כל תלמ'ך 'ושב ל'ך מחשב יח'ך
וממלא בזמן הש'עור את שאלונ' הסקר לכל הקורס'ס
שלו .הח'סרון  -הפסך של זמן הש'עור.

-

מצ'ב'ס עמךות מחשב עס 'ל"ך" ש'רות" בלוב' של
כמה בנ"נ'ס מרכז"ס במודס .הך"ל'ס מזמ'נ'ס את
הסטוךנט'ס העובר'ס במקוס למלא את השאלונ'ס
ועוזר'ס להס אס 'ש צורך בךכ .

 .2שיווק לכל הגורמים המעורבים בקמפוס
א .מודעות/הודעות קבועות במשך כל תקופת
הסקר

-

פוסטר'ס גךול'ס בלוב' של כל הבנ"נ'ס.
מוךעות על לוחות המודעות )גס על אלו של אגוךת

הסטוךנט'ס( ועל לוחות אלקטרונ"ס.

-

מודעות בא'נטרנט באתר הב'ת של המוסך האקךמ'
ושל כל פקולטהן'ח'ךה אקךמ'ת ש'ש לה אתר
משלה.

-

מוךעות באתר הב'ת של כל קורס.
מוךעות באתר המ'ךע הא'ש' של כל סטוךנט .

 Iע)הנ Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

•

הוךעות ךוא"ל

מי שולח?
 הרקטור )או המקב'ל לו במוסך האקךמ'(-סגן הרקטור )כנ"ל(

 'ו"רןנצ'ג אגוךת הסטוךנט'ס הךקאן וראש' ה'ח'דות האקךמ'ותראש המרכז לק'ךוס ההוראה

.למי שולחים?

-

לסטוךנט'ס )מוצ'א'ס את אלו שכבר מ'לאו את כל
שאלונ' הסקר ממאגר מקבל' ההוךעות(

 לראש' מ'נהל הפקולטותלמרצ'ס

 .4הנהנת התנהלות/מדיניות שווה לסטודנטים

 .5צמצום ואף חיסול המוטיבציה של המרצים

ולמרצים

הדבלים ב'ן מוסדות מסוגים שונים בשיקולים
ביחס לסוג/אופי הפרסום?

להשתתף בסקר ההוראה

קיים חוק זכויות הסטודנט ננד פניעה בפרטיות

אנשי הסנל צריכים להרניש בטוחים שהם מוננים

אלו הן השערות בלבד :

הסטודנטים  :ללא הסכמה בכתב של התלמידים,

מפרסום שלילי בעקבות סקר ההוראה .ככל

א .שכר לימוד נבוה יותר מוביל אולי ליתר התחשבות

המרצים אינם רשאים למסור פרטים אישיים של

שהפרסום פומב י יותר  ,כך נפנע רצונם לשתף פעולה

התלמידים .אם כ,ך איזו הצדקה יש לאסור פרסום

בעניין הסקר.

בדרישות הסטודנטים .

ב  .דירונ ממוצע נבוה יותר )קורה במוסד שבו רוב

פרטים של הערכת תלמידים אבל להרשות פרסום

הכיתות הן קטנות ובינוניות או שרוב תחומי לימוד

שכזה על המרצים שלהם? אם תלמידים ידרשו

שבו הם "רכים" :חינו,ך רוח ,אמנויות  ,משפטים  ,או

פרסום של הערכות המורים בפומבי ,הם צריכים

שבו ההתחשבות בסטודנטים ובלמידתם נבוהות

להסכים לפי אותה מידה נם על פרסום בפומבי של

יותר( ,יכול להרשות ביתר קלות הקלות בפרסום,

 .6חוסר הצדקה לפרסום פומבי

שכן מרבית הקורסים מדורנים נבוה.

ציוני התלמידים .

לפרסום התוצאות בפורום כלשהו צריכה להיות סיבה
רציונלית או מטרה מעשית  .מאפשר י ם לסטודנטים
לצפות בתוצאות כדי שיוכלו לבחור בין קורסיםן
מרצים .אבל מה המטרה של פרסום פומבי בציבור

לקהל שאינו נונע דבבר?

מקצוע שלא הוכשרו אליו

בעקבות תוצאות הסקר או קיום הוראה למרצים שדורגו נמוך.

-

פרופ' שר טען שסקר ההוראה אינו יכול לעמוד בפני עצמו  .יש

משוב .פרופ' חטיבה טענה שבשנים האחרונות ,אולי גם עקב דרישות

להסתכל עליו כחלק מתמונה כללית יותר  .ברוב המקרים למרצים

המל"ג ,עלתה החשיבות שמייחסים להוראה באוניברסיטאות ,והסקרים

אין כלים להתמודדות עם תוצאות הסקר .פרופ' פרנק דיווח כי במכון

הכרחיים כדי לתת משוב הן למרצים והן לממונים עליהם.

-

ולכן חשוב להעריך אותם ולתת להם

הטכנולוגי בחולון הנהיגו ייעו'( אישי תקופתי לכל מרצה  .ארבעה
יועצי הוראה מחלקים ביניהם את כלל המרצים וצופים בשיעוריהם .

שאלה  :איך מטפלים במרצים החלשים? כיצד נורמים למרצים

לאחר הביקור בשיעור ,היוע'( שערך את התצפית מקיים עם

המדורנים נמון להניע לסדנאות ההוראה?

המרצה פגישה אישית ודן עימו במסקנות שעלו מהב י קור בשיעור

לדעתו של פרופ' פרנק ,שיטת הייעו'( האישי עדיפה על סדנאות.

ומהמשובים מהסקרים  .הייעו'( למרצים וניתוח המשובים שלהם

ד"ר דוידובי'( טענה שלעתים מנסים להתאים למרצים שמדורגים

נעשה באופן דיסקרטי .כל מרצה מקבל אחת לשנתיים הערכה

נמוך תפקידים אחרים במקום ללמד בקורסים גדולים ,למשל ללמד

" מעצבת" כזאת  .גם במכללת אורנים שמים דגש על ייעו'( אישי:

בכיתות קטנות ,בסדנאות וכדומה .

יוע'( אישי נכנס לשיעורים של מרצים שקיבלו משוב נמוך ואשר
הסכימו לקבלת הייעו'(  .הערכת הפעילות הזאת מצאה שיפור

לסיום

בהוראת המרצים שעברו את התהליך .

המשתתפים הביעו את שביעות רצונם מהיוזמה לכינוס האנשים

העוסקים בנושאי סקר ההוראה באוניברסיטאות ובמכללות לדיון
שאלה :האם הסקר ימשיך להתקיים נם בעתיד?

בבעיות משותפות והעלו את הצורך לארגן מפגשים נוספים שיעסקו גם

פרופ' פרנק טען כי המטרה העיקרית של הסקר היא קידום ההוראה

ביישומי הסקר לקידום ההוראה .בעקבות זאת החליטו מארגני המפגש

ומתן משוב למרצים לשם שיפור הוראתם ,ואם זו תמשיך להיות הגישה,

לקיים בשנת הלימודים הבאה כינוס שיכלול דיון בבעיות המשותפות

הסקרים ימשיכו להתקיים גם בעתיד  .ד"ר דוידובי'( מאמינה אף היא

בהפעלת סקרי ההוראה וביישומים שלהם לקידום ההוראה ושגם יוצגו

שהסקרים יתקיימו גם בעתי,ר זאת משום שהמרצים עוסקים בהוראה

בו מחקרים ודיונים בהיבטים תיאורטיים של נושאים אלו .

ג .קידום מילוי השאלונים על ידי המרצה
יש עדויות ממחקרים המראות

שאם המרצה מעודד את הסטודנטים למלא את

השאלונים ואומר להם שהוא מעוניין בכך ושהוא
משתמש בתוצאות הדירונ  ,השתתפות הסטודנטים
נבוהה יותר

" .3מקלות" לסטודנטים

*

מילוי כל השאלונים הוא תנאי לקבלת צ'ון בקורס :
המ'לוי הוא אחד מחובות הקורס ורשום בסילבוס.

" .4מרים" לסטודנטים שממלאים את כל
השאלונים
בונוס למדנם אקראי :הנרלת פרסים

בונוס לכל הממלאים:

 * קרדיט --

תוספת לצי ון הקורס.

בונוס קטן כמו תלושי צ'לום ,קופון לחנות הספר'ם של
המוס,ד לחניה ועדו .

-

עדיפות ברישום לקורסים ש'ש לנביהם תחרות על
מקומות )ןהו הנוהל באוניברסיטת תל אב'ב ובטכניון(.

ד .תחרות בין פקולטות על אחוז ההשתתפות

-

-

בקבלת מקום חנ'ה(.

הצנה שוטפת של אחון המשתתפים במהלך כל
תקופת הסקר.

-

אפשרות לקבל את הצ'ונים במועד מוקדם יותר ,לפני
כולם .

*

ב ד ר ך כ לל הי ו עץ המשפטי למו סד האק ד מי פ ו סל אפש ר ו ת זו ב ט ענ ה

מתן מענקים לפקולטות על השתתפות נבוהה )מעל
אחון מסוים( או על התקדמות באחון ההשתתפות
לעומת שנה קודמת .

עדיפות אחרת שהיא משמעותית לסטודנטים )למשל

ש מ יל ו י ה שאלונ י ם אונו פעיל ו ת א ק ד מ ית

ניל'ון  9ן מרץ
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