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ברטיטאותיאונ-28מאיש-50מלהעלמהשתתפו

 ,נוטפיםאקומייםממוטוותחלקם ,אנשים-15כעוו .ומכללות

למפגש.עלהגימהםנבצראךבנושאענייןהביעו

מצורפתהובריםתמצית(שוניםטיכומיםהוצגוהכנטבמהלך

פרטוםעלויוניםנערכוטםיבטועלהצבעוניות)בותיבתכאן

אחוךלהגולתורכיםועלולציבורלטטוונטיםההוראהטקרי

בפאנלויוןנערךלטיום .באינטרנטהנערךבסקרהמשתתפים

ההוראהלקיודםהמרכז . 1

לסטודנטיםהתוצאותפרסוםאתלהבגילאיךהשוואה?בטבלתלאמדוע
המרצים?כלפיהגינותעללשמורכדי

מניעתלבגיהבכירהסגלארגווועדעמדת
הסגלבאנשיפגיעה

לסטודנטים.כלללפרסםלא-

 :ותריהטוביםהמוריםשלתוצאותרקלפרסם-

המדורגים 20%(למשלהמצטייניםהמוריםשלרק-
ביותר).גבוה

כל(למשלהמדורגיםשלהעליונהתיהמחצשלרק-
 .החציוו)שמעלאלה

הנמוכיםאתלהוציאהמדורגים,המוריםכללשל-

 .התחתוו)הרבעוואלל(למשלביותר

לכךשמסכימיםהמוריםשלתוצאותרקלפרסם-
 .שוניםבמוסדותהאקדמיהסגלועדידרישתזו-(בכתב)

בוחריםשהמוריםקורסיםשלתוצאותרקלפרסם-

מביושנייםאואחדקורסלבחורמורהלכל(לאפשר
זהו-ופרסום)בסקרהשתתפותלשםשמלמדאלו
הברית.בארצותמוסדותבכמהמקובלנוהל

השוואהמאפשרותשלארבותהטיותשיהמרציםרוגיבד

 :םיוהמרצהקורסיםביופשוטה

הםיבינלהשוותי-אפשראולכןהקורסיםב'ןרבהשונותיש .ו
תפוזים"):"ו "תפוחים"להשוות-אפשראי(
ם.יקטנמקורסיםךנמובממוצעםימדורגגדוליםקורסים-
בחירה.ימקורסנמוךבממוצעמדורגיםחובהקורסי-

םימקורסנמוךבממוצעםימךורגראשוולתוארקורסים-

ם.יגבוהלתארים
ממקצועותנמוךבממוצעםימודרג "םיקש"מקצועות-

 ."םירכ"

(למשלהקורסימשתפשלנמוךאחוזךייעלרוגיםיך . 2

שלקטומספרדייעלאוהקורס)דיימתלמ-40%מפחות
מהימניםאינםם)יתלמידארבעהעד(למשלךיםיתלמ

כלוליםהםאםההשוואה.מטבלתגרעילהכיםיוצר
בהם.מלהשתמשלהימנעישבטבלה,

כללבדרךמוטההדירוג-הדירוגמשמעותאתלהביוצריך . 3
לפרשיכךםיעשירונטבלתלהציגךיוצרמעלהכפיחזק

 .כלשהומספרילממוצעחסיםיימתהסטודנטיםךיא

62 I ע(הנJi הI נהלילמהמכללההאקדמיהמסלול-ההוראהרשות

הובריםתמציתלהלןהמשתתפים.יויעלשהועלונושאיםעל

ובפאנל.בויוניםשעלוהעיקריים

ולציבורלסטודנטיםהסקרבפרסוםשיקולים

הסקר.ממטרותנגךריםהשיקולים

הסקר?מטרותמהו

והיהלמווםיקלשםההוראהפורישהןהעיקריותהמטרות

תלמיויו.בעינינתפסהואשבוהאופןעללמרצהמשובומתן

עלהאקומיותהיחיוותלראשימיועמתן :הןנוספותמטרות

להשכלההמועצהורישתילויומביחיוותיהםההוראהמצב

 .איכותלבקרת )ג"(מלגבוהה

שלהרצוןשביעותאתבווקיםהסקרים :שעלוהערות

שהכלירצוילא .ההוראהאיכותאתולאמההוראההטטוונטים

נוספיםבכליםצורךיש-הסקריהיהההוראהלבויקתהיחיוי

 .עמיתיםהערכתאוויפורטפולכמו

הסקר?תוצאותאתמפרסמיםלמי

 :הבאותהתוצאותהתקבלוהמשתתפיםביןשערכנובהצבעה

מפורטמותהתוצאותבמפגששהשתתפוהמוסוותבכל-

כלשהיפגיעהשלאפשרותלכלמתנגדהארגוו

 .בחבריו

בצורהלהשפיעהעלולמידעשכלכךעלעומדהוועד

בכלמפורסםלהיותלואסורהסגלאישעלכלשהי

איששלהמפורשתבהסכמתואלאשהיא,צורה

הסלג.

באופולהיפגעבמיוחדעלוליםנמוךהמדורגיםמורים

הערכותיהם.מפרסוםקשה



ההוראהסקרתוצאותבפרסוםשיקולים
(באינטרנט)ולציבורלסטודנטים

ההוראה?סקרתוצאותאתמפרסמיםלמי

אביבתלאוניברסיטתההוראה,לקיודםהמרכזראשחטיבה,נירהפרופ'וערכה:סיכמה

לסטודנטים?לפרסםמידעאיזה

הפריטים-כל

המרצה)שלכלליתהערכה(למשלנלובליפריטרק-

בקורסההוראהשלהפקטורים/רכיביםכל-

לךונמה:בקורס,ההוראהשלהעיקרייםהפקטוריםרק-

פקטורים:שניזיההאביבתלבאוניברסיטתמחקר
לסטוךנט'''המרצהו"נישתההוראה""איכות

 30 'מ Uבמאמרראונא . 2

שלוהתוצאותאתמרצהלכללמרצים:-

התוצאותאתאחךלכלהאקךמיות:היחיודתלראשי-
שלוביחיךההמוריםכלשל

לפרסם?)(האםלסטוךנטים-

לציבורפתוחבאתרמוצנותהתוצאותהרחב:לקהל-
לפרסם?)(האםבאינטרנט

לסטודנטים?הפרסוםאופימהו

מזההמיךעשליחתלאחרבנפרךקורסכל-

השוואהבטבלתיחךיוהקורסיםכל-

יחידהראשכל-האקדמיותהיחידותולראשיעצמםלמורים

שביחידתו.המוריםכלשלהתוצאותאתמקבל

מפרטמים )-40%(כשהשתתפוהמוטדות 28מביןמוטדות 11רק-

מפרטמיםמרביתםאבללטטודנטים,התוצאותאתכלשהובאופן

המרציםשלרקלמשל,מהמוריםיחלקשלרקהתוצאותאת

 .ומעלהבינונימדירוגמרציםשלרקאוהמצטיינים

הטעיףשלהמוטדותמביןכולם ,-14%(כמוטדותארבעהרק-

לצפייתפתוחבאופןבאינטרנטהתוצאותאתמפרטמיםהקודם)

 .הציבור

לסטודנטים?לפרסםמידעאיזה

לטטודנטים,הטקרתוצאותאתשמפרטמיםהמוטדות 11מבין

ושלושההפריטיםכלשלהתוצאותאתמפרטמיםארבעה

המרצהשלכללית(הערכהה"גלובלי"הפריטאתרקמפרטמים

תוצאותאתרקמפרטםהגדולשחלקםלדכורישהקורט).שלאו

נמוך.מדורגיםשאינםהללושלאתאוהמצטייניםהמרצים

לסטודנטים?הפרסוםאופימהו

לטטודנטים,הטקרתוצאותאתשמפרטמיםהמוטדות 11מבין

בטבלתהקורטיםכלאתמפרטמיםהמוטדות)מכלל-10%(כשלושה

שישמשכךהתוצאותפרסוםאתלהבגילאיך
בלבד?הסטודנטיםשלהריאל"םלצרכים

בחירהאפשרותשקיימתלקורסיםרקלפרסם

שלהסקרתוצאותאתלפרסםלאכלומרלנביהם,

 .חובהקורסי

לסטודנטים?לפרסםמספריפורמטבאיזה

 1בין ,-5ל 1ביןלמשלהךירונ,בתחוםנלםמספר-
 .-4ל 1בין ,-7ל

-100ל 1ביןאו-10ל 1ביןלמשל"ציון",המייצנמספר-
(באחוזים).

כלשלהךירוניםהתפלנותשלהרבעוןמספר-

 .) 4,3,2,1 (הנלםמספרשייךשאליוהקורסים,

לשנותיכךהתוצאותכלאתבפקטורלכפולנכוואיודהרה: Uה
ג. tר Jהדתחוסאת

כ"ציוו"?לאמדוע

תלמיךיהם:יךיעלהמרציםךירונלביןהמורהיךיעללתלמיךיםציוןמתןביןבמשמעותנךוליםהבךליםקיימים

המרציםךירונלתלמיךיםציוו

המעריך?מיהו . 1

מזהזההשונים(התלמיךים)רביםשופטיםיךיעלנעשה-שופטיםאו(המורה)יחיךשופטיךיעללתלמיךיםניתן-
המעריכיםהתלמיךיםביןשונותקיימתלמורה.וממורהמשותפיםאחךים

ועוךבמוטיבציהברקע,בתכונות,

הדעתלשיפוט/שיקוליהקריטריונים . 2

מנחיםקוויםאיןסובייקטיביים,אחיךים,בלתי-מחווןאומנחיםקוויםבסיסעלאובייקטיביים,אחיךים,-

משותף

כים?ימערמה . 3

שונים:בתנאיםהמבוצעותשונותמשימותשווים:בתנאיםהמבוצעותאחיךותמשימות

שונים,בהיקפיםבקורסיםמלמךיםהמוערכיםהמורים-בקורסתנאיםבאותםלומךיםהמוערכיםכל-
חובה/(למשלשוניםבתנאיםהנערכיםשונים,תוכןבתחומיעבוךהפרויקטמבחן,-ביצועאותועלמוערכיםכולם-

שונהברמהשונה,כיתהנוךלשונות,אוכלוסיותעםבחירה),וכךומה
ועוך.התואר,לימוךישל

לסטודנטים?לפרסםקורסיםאילו

במוסךהקורסיםכל-

הסטוךנטלומךשבהבפקולטההקורסיםכל-

שאליההלימוךיםלתכניתהרלוונטייםהקורסיםכל-
הסטוךנטרשום

בדרךאחרות,בדרכיםהתוצאותאתמפרטמיםהאחריםהשוואה.

הטטודנטעלהטקרבתוצאותלצפותשכדיכךבנפרדקורטלכלכלל

מתוךמטויםבקורטלבחוראוהקורטשלמדהיםפרטיםלהקליד

 .שמקבלרשימה

דוגמאות:

קורטיםשלרשימהמקבלהטטודנטאביבתלבאוניברטיטת-

עלבלחיצהשלו.התכניתבמטגרתלהירשםיכולהואשאליהם

הרבעוןאתמקבלהטטודנטדו,ברשימהמטויםקורטשלשם

יכולהטטודנט .דהקורטלאחרונהשלימדהמרצהמדורגשבו

פרטיהםשלהקלדהידיעלאחריםקורטיםשלתוצאותלקבל

 .הקורט)מטפראוהקורס(שם

אתמודעותלוחעלתוליםבכרמיאלבראודהאורטבמכללת-

לאאךהשוואה,בטבלתהמרציםכלתוצאותשלהפרסום

באינטרנט.התוצאותאתמפרסמים

השוואה?בטבלתלפרסםהאם

בהשוואההבעייתיותהיאהשוואהבטבלתלשימושעיקריתסיבה

בחירה)אוחובהגדולים,או(קטניםשונהאופיבעליקורסיםשל

עללהתגברכדי .הרבותההטיותבגללשונותפקולטותשלאו
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(באינטרנט,פומביבאופןלפרסםלאמדוע
לאתר)?כניסההבגלתללא

ומזיקשגוילהיותעלולהמפורסםהמידע.ו

בצורההשאלונ'סאתבונ'סשבהסמוסודת'ש

אתבוךק'םןמבסס'סולאמךע'ת,ולאחובבנ'ת

אתהמעב'ר'ס'ששלהס.והמה'מנותהתקפות

שכאלהבמקר'סרשלנ'ת.בצורההשאלונ'ס

פרסוסעלהמפרסמ'סאתלתבוע'כול'סהמוערכ'ס

להז'ק.שעלולשגו'מ'ךע

והצדקהאתיקההאזרח,זכויותכלליעםהתנגשות . 2

לפרט'ותהנבךק'סשל'סוךבזכו'ותפוגעהפרסוס

הואשכןהצךק,לעקרונותמנוגךהואלגב'הס.המ'ךע

עלאףצ'בור'כמ'ךעמרצ'סהערכתבנתונ'משתמש

א'שיות.להחלטותלשימוששנועךופ'

לעלותעשו'המ'ךעפומב',הפרסוסאסלב!ש'מו

המרצהואסהמרצה,שלשמותחת(גוגל)בח'פוש

 ....המפרססאתלתבועעלולהואנמו,ךמךורג

התחשבותתוךהממוצעאתמתקנניםהעבריתבאוניברסיטהכ.ך

-ציוןתוספת-בונוסמקבללמשל,חובה,קורסבדירוג.בהטיות

בחירה.לקורסמוענקשאינו

פאנל

ההוראה,לקידוםהמרכךראשחטיבה,נירהפרופ'הפאנל:משתתפי

ההוראה,לאיכותהמרכךראששר,ערןפרופ'אביב;תלאוניברסיטת

לקידוםהמרכךראשפרנק,מוטיפרופ'בנגב;בן-גוריוןאוניברסיטת

המרכךראשדוידובי'),ניצהוד"רחולון;טכנולוגימכוןההוראה,

 .אריאלהאוניברסיטאיהמרכךאקדמית,והערכהלפיתוח

הסקר?תוצאותשלההתפלגותמהישאלה:

תלבאוניברסיטתהקורסיםהתפלגותשלגרףהציגהחטיבהפרופ'

(גבוה)-7ל(נמוך) lמ-בסולם .שנבדקוהסמסטריםאחדעבוראביב

כלפיחךקמוטיםהמרכךמדדיכלומר , 5.7וחציון 5.5ממוצעהתקבל

שפקולטותמשוםקיימתהחךקהשההטיההשערהעלתה .מעלה

פרופ'הנמוך.לדירוגה"ךנב"אתיוצרותנמוךהמדורגותמסוימות

אותהישבנפרדפקולטהלכלשהוכנובגרפיםשגםאמרהחטיבה

המרכךכראשרבותשניםשימשאשרפרנק,פרופ'התפלגות.צורת

חךקההטיהשלהממצאאתחיךקהטכניון,שלההוראהלקידום

בסקרהמשתתפיםאחוזאתלהגדילאיך
באינטרנט?ההוראה

אב'בתלאונ'ברס'טתההוראה,לקיודסהמרכזראשחט'בה,נ'רהפרופ'וערכה:ס'כמה

ילמילולסטודנטיםנגישיםמחשבים.ארגוןו
הסקר

(לקורסיסמסו'סבקורסהתלמ'ך'סלכלקובע'ס-
שלהסההשתתפותשש'עורתלמ'ך'סלקבוצותאו

במקוסהמחשב'סבחךרש'עורכנמוך)'ךועבסקר
יח'ךמחשבל'ך'ושבתלמ'ךכל .הרגלהכיתהבחךר
הקורס'סלכלהסקרשאלונ'אתהש'עורבזמןוממלא

הש'עור.זמןשלהפסך-הח'סרוןשלו.

שלבלוב'ש'רות" 'ל"ך"עסמחשבעמךותמצ'ב'ס-
אתמזמ'נ'סהך"ל'סבמודס.מרכז"סבנ"נ'סכמה

השאלונ'סאתלמלאבמקוסהעובר'סהסטוךנט'ס
 .בךכצורך'שאסלהסועוזר'ס

ויחידהאחתמקצועיתקבוצהשללרעהאפליה . 3
המרציםקבוצת-

אלוב'ןלאאפ'לובמשק,מועסק'סקבוצתאףא'ן

כמוצ'בור'כסף 'ך'עלבחלקוממומןעבודתסשמקוס

שלהס,הא'ש"סשהנתונ'סהגבוה,הח'נוךמוסודת
ב'צוע'הסשלהתקופת'ותההערכותלאובווךא'

 .צ'בור'תלב'קורתפתוח'סהמקצוע"ס,

אתבפומב'מפרסמ'סהאס-עצמהובאונ'ברס'טה

המנהל'?הסגללאנש'שנעשותהשנת'ותההערכות
תפקוךשלהערכותתקופתיבאופןעורכיסהאס

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

אותן?מפרסמ'סהאסהאקךמ'ות?ה'ח'ודתוראש'

הדירוגסולםבטכניוןלדבריו,הדירוג.תחוםשלהעליוןהגבולכלפי

הטכנולוגיבמכון . 4.0-3.9היהבךמנוהדירוגוממוצע 5ועד jמ-הוא

וממוצע 6ועד lמ-הואהדירוגסולםכיום,אליושייךשהואחולון

באוניברסיטתכיטעןשרפרופ'לעומתם, . 4.9בסביבותהואהדירוג

הואהציוניםממוצע ,-5ל jשביןבסולםשונות:התוצאותבן-גוריון

משמעותית,ולאביותרקטנההיאלמעלהההטיהכלומר , 3.24

 .פעמון")("עקומתהנורמליתלעקומהקרובהההתפלגותוצורת

מציגיםשהםבכךשלהםההתפלגותשלהשוניאתהסבירשרפרופ'

שיפוראלאהמרצהשלהערכהאינההסקרשמטרתלסטודנטים

כנותכוונותינושאכןהסטודנטיםאתלשכנעמנסים"אנוהוראתו:

הענייןבלבכנה.דעתחוותלנולתתמהםמצפיםושאנוואמיתיות

להתחשבומשתדליםדעתואתשמחשיביםהסטודנטשכנועעומד

יותר".מהימנותתשובותיובזה,שמשוכנעסטודנט .בה

הסקרים?תוצאותעםעושיםמהשאלה:

שהסטודנטיםהיאהנמוכהלהשתתפותשהסיבההטענהעלתה

מתייחסיםולאהסקרתוצאותעםדברעושיםלאשבפועלחשים

ביתבמכללתבסקר.להשתתףמוטיבציהלהםאיןולכןלהערותיהם,

בדבראותםומידעיםךובשאלההסטודנטיםאגודתאתמשתפיםברל

לשיחהמרציםהךמנתלמשלהערותיהם,בעקבותשנעשותפעולות

בקמפוסהמעורביםהגורמיםלכלשיווק . 2

תקופתכלבמשךקבועותמודעות/הודעותא.
הסקר

הבנ"נ'ס.כלשלבלוב'גךול'ספוסטר'ס-
אגוךתשלאלועל(גסהמודעותלוחותעלמוךעות-

אלקטרונ"ס.לוחותועלהסטוךנט'ס)
האקךמ'המוסךשלהב'תבאתרבא'נטרנטמודעות-

אתרלהש'שאקךמ'תפקולטהן'ח'ךהכלושל
משלה.

קורס.כלשלהב'תבאתרמוךעות-
 .סטוךנטכלשלהא'ש'המ'ךעבאתרמוךעות-

64 I ע(הנJi הI למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשות

ותזכורתמוטיבציההודעותמשלוחב.
קצוביםברווחים

המשלוח:דרכי •
-SMS 
ךוא"להוךעות-

שולח?מי •
האקךמ')במוסךלוהמקב'ל(אוהרקטור-

(כנ"ל)הרקטור-סגן

ההוראהלק'ךוסהמרכזראש-

הסטוךנט'סאגוךת'ו"רןנצ'ג-

האקךמ'ותה'ח'דותוראש'הךקאן-

שולחים?.למי

כלאתמ'לאושכבראלואת(מוצ'א'סלסטוךנט'ס-
ההוךעות)מקבל'ממאגרהסקרשאלונ'

למרצ'ס-

הפקולטותמ'נהללראש'-



לסטודנטיםשווההתנהלות/מדיניותהנהנת . 4
ולמרצים

בפרטיותפניעהננדהסטודנטזכויותחוקקיים

התלמידים,שלבכתבהסכמהללא :הסטודנטים

שלאישייםפרטיםלמסוררשאיםאינםהמרצים

פרסוםלאסורישהצדקהאיזוכ,ךאםהתלמידים.

פרסוםלהרשותאבלתלמידיםהערכתשלפרטים

ידרשותלמידיםאםשלהם?המרציםעלשכזה

צריכיםהםבפומבי,המוריםהערכותשלפרסום

שלבפומביפרסוםעלנםמידהאותהלפילהסכים

 .התלמידיםציוני

המרציםשלהמוטיבציהחיסולואףצמצום . 5
ההוראהבסקרלהשתתף

מונניםשהםבטוחיםלהרנישצריכיםהסנלאנשי

ככלההוראה.סקרבעקבותשלילימפרסום

פעולהלשתףרצונםנפנעכך ,יותריפומבשהפרסום

הסקר.בעניין

פומבילפרסוםהצדקהחוסר . 6

סיבהלהיותצריכהכלשהובפורוםהתוצאותלפרסום

לסטודנטיםםימאפשר .מעשיתמטרהאורציונלית

קורסיםןביןלבחורשיוכלוכדיבתוצאותלצפות

בציבורפומביפרסוםשלהמטרהמהאבלמרצים.

דבבר?נונעשאינולקהל

נמוך.שדורגולמרציםהוראהקיוםאוהסקרתוצאותבעקבות

יש .עצמובפנילעמודיכולאינוההוראהשסקרטעןשרפרופ'

למרציםהמקריםברוב .יותרכלליתמתמונהכחלקעליולהסתכל

במכוןכידיווחפרנקפרופ'הסקר.תוצאותעםלהתמודדותכליםאין

ארבעה .מרצהלכלתקופתיאישיייעו')הנהיגובחולוןהטכנולוגי

 .בשיעוריהםוצופיםהמרציםכללאתביניהםמחלקיםהוראהיועצי

עםמקייםהתצפיתאתשערךהיוע')בשיעור,הביקורלאחר

בשיעורקורימהבשעלובמסקנותעימוודןאישיתפגישההמרצה

שלהםהמשוביםוניתוחלמרציםהייעו') .מהסקריםומהמשובים

הערכהלשנתייםאחתמקבלמרצהכלדיסקרטי.באופןנעשה

אישי:ייעו')עלדגששמיםאורניםבמכללתגם .כזאתמעצבת""

ואשרנמוךמשובשקיבלומרציםשללשיעוריםנכנסאישייוע')

שיפורמצאההזאתהפעילותהערכת .הייעו')לקבלתהסכימו

 .התהליךאתשעברוהמרציםבהוראת

בעתיד?נםלהתקייםימשיךהסקרהאםשאלה:

ההוראהקידוםהיאהסקרשלהעיקריתהמטרהכיטעןפרנקפרופ'

הגישה,להיותתמשיךזוואםהוראתם,שיפורלשםלמרציםמשובומתן

היאאףמאמינהדוידובי')ד"ר .בעתידגםלהתקייםימשיכוהסקרים

בהוראהעוסקיםשהמרציםמשוםזאתבעתי,רגםיתקיימושהסקרים

המרצהידיעלהשאלוניםמילויקידוםג.

המראותממחקריםעדויותיש

אתלמלאהסטודנטיםאתמעודדהמרצהשאם

ושהואבכךמעונייןשהואלהםואומרהשאלונים
הסטודנטיםהשתתפות ,הדירונבתוצאותמשתמש

יותרנבוהה

ההשתתפותאחוזעלפקולטותביןתחרותד.

כלבמהלךהמשתתפיםאחוןשלשוטפתהצנה-

הסקר.תקופת

(מעלנבוהההשתתפותעללפקולטותמענקיםמתן
ההשתתפותבאחוןהתקדמותעלאומסוים)אחון

 .קודמתשנהלעומת

בשיקוליםשוניםמסוגיםמוסדותב'ןהדבלים
הפרסום?לסוג/אופיביחס

 :בלבדהשערותהןאלו

התחשבותליתראולימוביליותרנבוהלימודשכרא.

 .הסטודנטיםבדרישות

רובשבובמוסד(קורהיותרנבוהממוצעדירונ .ב

לימודתחומישרובאוובינוניותקטנותהןהכיתות

או ,משפטים ,אמנויותרוח,חינו,ך"רכים":הםשבו

נבוהותובלמידתםבסטודנטיםההתחשבותשבו

בפרסום,הקלותקלותביתרלהרשותיכוליותר),

נבוה.מדורניםהקורסיםמרביתשכן

להםולתתאותםלהעריךחשובולכן-אליוהוכשרושלאמקצוע-

דרישותעקבגםאוליהאחרונות,שבשניםטענהחטיבהפרופ'משוב.

והסקריםבאוניברסיטאות,להוראהשמייחסיםהחשיבותעלתההמל"ג,

עליהם.לממוניםוהןלמרציםהןמשובלתתכדיהכרחיים

למרציםנורמיםכיצדהחלשים?במרציםמטפליםאיך :שאלה

ההוראה?לסדנאותלהניענמוןהמדורנים

סדנאות.עלעדיפההאישיהייעו')שיטתפרנק,פרופ'שללדעתו

שמדורגיםלמרציםלהתאיםמנסיםשלעתיםטענהדוידובי')ד"ר

ללמדלמשלגדולים,בקורסיםללמדבמקוםאחריםתפקידיםנמוך

 .וכדומהבסדנאותקטנות,בכיתות

לסיום

האנשיםלכינוסמהיוזמהרצונםשביעותאתהביעוהמשתתפים

לדיוןובמכללותבאוניברסיטאותההוראהסקרבנושאיהעוסקים

גםשיעסקונוספיםמפגשיםלארגןהצורךאתוהעלומשותפותבבעיות

המפגשמארגניהחליטוזאתבעקבותההוראה.לקידוםהסקרביישומי

המשותפותבבעיותדיוןשיכלולכינוסהבאההלימודיםבשנתלקיים

יוצגוושגםההוראהלקידוםשלהםוביישומיםההוראהסקריבהפעלת

 .אלונושאיםשלתיאורטייםבהיבטיםודיוניםמחקריםבו

לסטודנטים"מקלות" . 3

 :בקורסצ'וןלקבלתתנאיהואהשאלוניםכלמילוי *
בסילבוס.ורשוםהקורסמחובותאחדהואהמ'לוי

כלאתשממלאיםלסטודנטים"מרים" . 4
השאלונים

פרסיםהנרלתאקראי:למדנםבונוס

הממלאים:לכלבונוס

הקורס.וןלציתוספת-קרדיט*-

שלהספר'םלחנותקופוןצ'לום,תלושיכמוקטןבונוס-
 .ועדולחניההמוס,ד

עלתחרותלנביהםש'שלקורסיםברישוםעדיפות-
ובטכניון).אב'בתלבאוניברסיטתהנוהל(ןהומקומות

(למשללסטודנטיםמשמעותיתשהיאאחרתעדיפות-
חנ'ה).מקוםבקבלת

לפנייותר,מוקדםבמועדהצ'וניםאתלקבלאפשרות-
 .כולם

הענטבזותוראפשסלופמידהאקסדלמוהמשפטיעץוהיללכךרדב *
יתמדקאתופעילאונוםישאלונהיוילמש
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