
College:Honor

system works at

exam time too
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collegeof education's

science department is hav-

ing students take exams

without monitors present

an experimentthat'swinning

increasingsupport from both

students and professors.
The science departmentat

the Achva Academic College
of Education near Kiryat
Malakhi conducted its most

recent exam period on the

honor system. The move had

its originsin an experiment

by the college'shead, Eli

Zamski, when he was lee-

turer at Hebrew University.
Zamski asked the 430 stu-

dents in his Hebrew Univer-

sitycell biology course to

sign pledgepromisingthey
would not copy from their

classmates. Most of the stu-

dents balked, but 198 agreed.
On exam day,unbeknownst

to them, the students who

signedthe pledge were put

in separate room without

monitor.

On average, the students

who sat for the exam on the

honor system got higher

gradeson the test, and Zam-

ski found that their average

grades in the course were

higher as well. Thus it was

probablyeasier for them to

promise not to copy from

their peers.

At Achva, the science de-

partment voted unanimously
to adoptthe honor system for

allstudents sittingfor the lat-

est round of exams. Depart-

ment head Pnina Albin said

students resisted at first.

"They were used to being
monitored, and this appar-

entlylent legitimacyto their

copying [off classmates],"

she said. Once they gave

their word that theywouldn't

cheat, the dynamic changed,
she said.

There was also resistance

among facultymembers, but

theyallagreed on trialba-

sis to hold at least one exam

on the honor system.

"I've taught courses in

the United States, and there

it wouldn't have occurred

to anyone to copy or give
me monitors so the students

wouldn't copy," Albin said.

"It was such serious in-

fraction that anyone caught
was reallyfinished with his

career. It'san educational is-

sue that's not rooted in our

culture."

One student who request-

ed anonymity said she had

taken six exams over the

past semester on the honor

system. "I had mixed feel-

ings,"she said. "I was very

surprisedat the idea because

I've never encountered such

thing.It was very strange

at first,and I'm surprisedto

say itworks."

She said that on non-mul-

tiple-choiceexams, no one

cheated, but on multiple-
choice tests, there were

few cases when classmates

conferred with one another.

"I want to believe in the

honestyof the students in my

class,"said Albin of her class

of future teachers. "And

want to set an example for

them so they do the same

with their students."

For his part,Zamski add-

ed: "I would preferan hon-

est student who scored an

to student with 10 about

."whom have doubts
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השגחהללאנבחניםהתלמידיםניסוי:החלולחינוךבמכללה

הכבודבמבחניעמדובאתרההסטודנטים

נעורטלילה נעורטלילה

שערךבניסויהחלכלץ-**

TS1$$האקןTS1$$האק־המכללהנשיא

אחוה,לחינוךדמית

זמסקי,אליהפרופ׳

היהכשעודמעשור,למעלהלפני

בי־העבריתבאוניברסיטהמרצה

רושלים.

$TS1$.בירושלים$TS1$

$DN2$.בירושלים$DN2$מתלמידיו430כינסהוא

שנההתא",של״ביולוגיהבקורס

אמנה;עללחתוםמהםוביקשא/

הס־התבקשומטה״,החתום״אני

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$,שלא״מתחייבלהצהיר

בבחינה״.להעתיק

מתל־198רקחתמוהאמנהעל

מידיו,

$TS1$,מתלמידיו$TS1$

$DN2$,מתלמידיו$DN2$לחדרהוכנסוהבחינהשביום

מראש,כרעלשידעומבלינפרה

מש־ללאבכיתה,לברםנשארוהם

גיחים.

$TS1$.משגיחים$TS1$

$DN2$.משגיחים$DN2$גבוהיםברובםהיוהישגיהם

אולםלקורס,חבריםמשליותר

הת־זמםקישערךהנתוניםמניתוח

ברר

$TS1$התברר$TS1$

$DN2$התברר$DN2$ציוניהםממוצעכלליבאופןכי

יותר.גבוההיהאלהסטודנטיםשל

שלאהסיק,הסיבה,כנראהגםזו

יעתיקו.לאכילהתחייבחששו

בחודשהמבחניםבתקופת

החוגמרציאחרפההחליטושעבר,

היוזמהאתלאמץבאחוהלמדעים

גדולההתנגדות״היתהזמםקי.של

הסטודנטים״,מצדבהתחלהמאוד

פנינההד׳׳רהחוג,ראשמספרת

ששומריםרגילים״הםאלבין,

לגי־נותןכנראהוזהעליהם

טימציה

$TS1$לגיטימציה$TS1$

$DN2$לגיטימציה$DN2$.להביןצריךלהעתיק

המלהאתנותניםשהםשברגע

מצפוני׳׳דיבוריוצרזהשלהם

לד־לכף.קודםקייםהיהשלא

בריה,

$TS1$,לדבריה$TS1$

$DN2$,לדבריה$DN2$תחילהסירבוהחוגמרציגם

הוח־דברשלבסופואולםלרעיון,

לט

$TS1$הוחלט$TS1$

$DN2$הוחלט$DN2$מרצהכלשבמסגרתוניסויעל

מה־באחדכבודבחינתלקייםחויב

קורסים

$TS1$מהקורסים$TS1$

$DN2$מהקורסים$DN2$לפחות.שלו

לימדבהבתקופהנזכרזמםקי

משדראתההשגחהשםשאתהאיפה

להיתפסמבלילהעתיקשתפקידולתלמיד
זמסקיאליהפרופ'

הדעתעליעלהלא״שםבארה״ב.

מש־לילהקצותלאוגםלהעתיק,

גיחים

$TS1$משגיחים$TS1$

$DN2$משגיחים$DN2$עבי־זויעתיקו.שלאכרי

רה

$TS1$עבירה$TS1$

$DN2$עבירה$DN2$שאדםכזוברמהביותרחמורה

הקריירהאתגומרממששנתפס

מושרששלאחינוכיענייןזהשלו.

יתואר״,בלפשעוזהשלנובתרבות

״כשא־ומוסיף:המכללהנשיאאומר

ני

$TS1$״כשאני$TS1$

$DN2$״כשאני$DN2$גיחוכיםשומעאניזהאתאומר

לכליעתיקו׳.נורמלי?לאאתה׳מה

שאתהאיפהאומר;אניהמלגלגים

לתלמידמשדראתההשגחהשם

להיתפס״.מבלילהעתיקשתפקידו

שבחרההסטודנטיות,אחת

בס־עברהבשמה,להזדהותשלא

מסטר

$TS1$בסמסטר$TS1$

$DN2$בסמסטר$DN2$עםקורסיםשישההאחרון

מעו־הרגשה״זוכבוד״:״מבחני

רבת",

$TS1$,"מעורבת$TS1$

$DN2$,"מעורבת$DN2$אחד״מצדאמש,סיפרה

מתמודדתאתשנימצדכיף,זה

אתכידילמהממשזועצמך.עם

׳איזהולעצמרואומרתנלחמת

יצרו׳״.אתהכובשגיבור?

לחי־סטודנטיתמימוני,ליבי

נור

$TS1$לחינור$TS1$

$DN2$לחינור$DN2$כיאומרתהשלישית,בשנה

היינושכולנואגידאםשקר״זה

ות־היהתמידזהאבלתמים,שה

מיד

$TS1$ותמיד$TS1$

$DN2$ותמיד$DN2$,תמידמשגיח,כשישגםיהיה

התשובהאתשיחפשמיאתיהיה

חוש־זאתעםיחדאחר״.מישהושל

בת

$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת$DN2$חשובהביוזמהשמדוברמימוני

להוראה,סטודנטיםש׳׳אנחנוהיות

אחנרלישיהיוהתלמידיםאתוגם

צרי־המרציםולכןיושר,שלבררר

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$בנו״.להאמין

התקיימושבהםמהקורסיםבחלק

המר־דרשוהכבוד,מבחניבאחרונה

צים

$TS1$המרצים$TS1$

$DN2$המרצים$DN2$הצה־עללחתוםמהסטודנטים

רה

$TS1$הצהרה$TS1$

$DN2$הצהרה$DN2$עושים״אםיעתיקו:לאשלפיה

אתיעשושלאעדיףאזככה,זהאת

״זהמימוני,סבורהמלכתחילה״,זה

אתהאחתבנשימהכימביש,באמת

שאתהומודהאמוןנותןשאתהטוען

לואיןשמעתיקמימזה,חוץמפחד.

״אניחותם״.כשהואלשקרגםבעיה

איתיכרכלשלישהכיתההרגשתי

בואו׳עכשיולהגידנכוןהיהשלא

עושה״זהאלבין,מספרתתחתמו׳״

לנוהג.יחפורשזהמקווהואניהרים

התפל־יששליבקורסעובד.זה

גות:

$TS1$:התפלגות$TS1$

$DN2$:התפלגות$DN2$שהעדי־נכשליםאפילויש

פו

$TS1$שהעדיפו$TS1$

$DN2$שהעדיפו$DN2$ריקמבחןהגישולהעתיק,לא

ב׳״.למועדעשוכיוהודיעו

עלהיאשהאשמהלהיות״יכול

במע־ציוניםאחרהמטורףהמרוץ

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,נרתע",לאאניאבלהחינוך

תלמידמעדיף״אניזמסקי,מסכם

שישציוןעםמתלמידשלישר

ואילואותו״.השיגהואאיךספקלי

״רוצההיאכיאומרתאלביןהר״ר

הסטודנטיםשלביושרםלהאמין

דוגמה,להםלשמשורוצהבכיתתי

זהתלמידיהם.עםכךיעשושהם

אניאבלנאיבי,מאודלהשמעיכול

אתלחוללנתחיללאשאםחושבת

נוכללאלחינוך,במכללותהשינוי

אנ־כיוערהעםקבליותרלהצהיר

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$לערכים"מחנכים

עמוד 2


