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אל תתכונן אף פעם לשיעור התרגול .נטה לאלתר

 . 5לענות על שאלות הטטודנטים  -זה לא בשבילך .

במקום  ,ולהמציא תרגילים כשאתה עומד לפני הלוח .יש

רוץ קדימה כי צריך להטפיק את החומר  .אך אם בכיתה יש

טיכוי טוב שהתרגול יהיה משעמם ,או להפך ,מאתגר

נודניק שלא מבין דבר ושואל  90%מהשאלות ,ענה רק

בהיותו בלתי פתיר.

לשאלות שלו והפוך את התרגיל לשיעור פרטי עבורו .
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 . 6מיד לאחר שכתבת על הלוח ,מחק אותו  .כשאתה

=

מגיע לאמצע בעיה ,אטור שההתחלה עדיין תופיע על
הלוח  .קפוץ ממקום למקום על הלוח ,נצל כל שטח פנוי .
כתיבה מטודרת היא משעממת ,קפיצות בלתי צפויות הן
הפתעה מרעננת.

 . 7התחל כל שיעור באיחור וטיים אותו מוקדם .מדי
פעם אל תבוא בכלל ,בלי להודיע
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מראש .

אל תתאם את התרגול עם המרצה  .את מה

שהמרצה לימד לפני שבוע אל תתרגל ,אלא הבא בעיות
שאליהן יגיעו בהרצאה בעוד חודש  .אם התלמידים
מופתעים מזה ,נטה לתת הרצאה על הנושא וכך תשיג שני
יתרונות במכה אחת  :תהרוט גם את התרגיל שלך וגם את

21

ההרצאה שבה הם ילמדו את החומר .
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התחל בבעיות קשות במיוחד  .הטבר היטב את

הדברים המובנים מאליהם וכשמגיעים לנושא מטובך
באמת  ,אמור שזה טריוויאלי ועליהם להבין לבד.
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דבר לאט עד שכולם ירדמו  ,או דבר כל כך מהר

שאיש לא יטפיק לכתוב .העתק ישר מהמחברת שלך אל
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כדאי לעשות רושם של חשיבות על הטטודנטים

.

נטה לטפר על יישומי החומר הנלמד בענפים אקזוטיים של
המדע .בעיקר כדאי לעשות רושם על טטודנטים מתחילים.

הלוח מבלי להטביר .הטתכל תמיד לתוך המחברת ולא

בטמטטר הראשון ללימודיהם השתמש רק באותיות

לתלמידים ,הפנה את הגב לכיתה ואת הפנים ללוח ודבר

~  . ~ .רן וכתוב את כולן באותה צורה .

בשקט ,אל עצמך  .זוהי קומבינציה אידאלית להבריח את
הטטודנט החרוץ ביותר.
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לאחר שנשארת בלי אף טטודנט ,אל תשכח להודיע

לנו לטגור את קבוצת הלימוד ולהפטיק את משכורתך.
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אל תזרוק דף זה  .שמור אותו לשנים בהן תהיה

מרצה  .גם אז תוכל להשתמש בו .
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מ א מר זה פורסם ב " קתדר'וו "

-

בט א ון המר כ ו לק'דום ההור א ה של

הט כ נ'ון .הפרםום כא ן  ,ברשות ר א ש המר כ ז.

