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טטודנטים בקורטי בטיט לומדים באופן לא מעמיק
בשיטות ,שהביאו עימם מבית הטפר התיכון,

•
•

אחרים.

הטדנה דורשת עבודה קשה

ומאתנרת .

.לכל קבוצה יש מדריך ) ( leader

ומתקשים לקשר בין החומר הנלמד בהרצאה
לבין שיעורי הבית ,המעבדות והנלמד בקורטים

הטדנה מופעלת בפנישה חד-שבועית שנמשכת שעת  11ם.

משלה שהוא טטודנט

בוגר מצט"ן של הקורט.
הטדנה איננה מהווה תוטפת לקורט כי אם לב לבו.
במהלכה משוחחים הטטודנטים ביניהם ,דנים בתפיטות
מוטעות ,מתרנלים וחולקים מידע .ההנחיה בטדנה נעשית

מאמר זה מתאר טדנאות לקידום הלמידה שפותחו
באוניברטיטת רוצ'טטר בניו-יורק בפורמט

של למידה קבוצתית ,שבה שותפים המרצים,

טטודנטים מצטיינים והמרכז ללמידה .ההשתתפות

על-ידי שאלת והצנת דונמאות .המדריך מתחיל בדונמה
מוחשית או בהצגת משחק מתוך מאנר דונמאות ומשחקים

המוכן מראש .לאחר הדנמה פשוטה נשאלות שאלות )על
העיקרון הפיזיקלי ,למשל(.
במהלך הטדנה מושם דנש בתהליך של פתרון בעיות.
הטטודנטים מופעלים בכל מהלך הטדנה ומק  11מים

אינטראקציות עם המדריך .לפעמים הם נחלקים

בטדנאות שיפרה את הישגי הטטודנטים וכן את

לתת-קבוצות הדנות בנישה לפתרון .הם עובדים על

היחט ואת המוטיבציה שלהם ללמידה.

מושנים מוטעים ומתעמתים עם בעיות.
בטדנאות אין מבחנים ,והדיווח היחיד הנדרש הוא דיווח

על נוכחות ,אך כל הנלמד בטדנה נדרש בבחינה הטופית
אחד הקש  11ם בלמידה הוא שילוב המידע המתקבל

של הקורט.

ממקורות שונים :פעמים רבות לא ק  11ם קשר בין הלמידה

בכיתה ללמידה העצמית בבית ,בטפר"ה או במעבדה.
הטטודנטים מתקשים ברא  11ת התמונה הכללית ,בהעברה

ודקד רות'

וב  11שום של המידע; הם אינם רואים איך חומר מקורט

 11חודה של התכנית הוא הפעלתה בידי טטודנטים

אחד רלוונטי להבנת קורט אחר .קש  11ם אלה מביאים לכך

מצט  11נים הקרובים ללומדים בשלב הלימודים שבו הם

שהטטודנטים לומדים פחות ,משקיעים פחות ,ציוניהם

נמצאים ובנילם .מצפים מהם למומחיות בתחום ,אך הם

טובים פחות והדבר מוביל לנשירה.

אינם מרצים ואף לא מתרנלים ,אלא מאמנים-מנחים

מהי תגובת המוטדות האקדמ  11ם בנושא זה? יש מוטדות
המנטים לעזור לטטודנטים שנכשלו במתן טיפול שטחי

ומועט על-ידי הוראה

מתקנת ) gח (. Remedial tutori

כדי להתגבר על הקש  11ם עוד לפני שהתלמידים נכשלים,
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המדר  Iכ  Iמ-המנח  Iמ

השואלים את השאלות הנכונות .מנחה הטדנה הוא
המפתח להצלחתה.
הקריטריונים לבחירת המדריכים-מנחים הם אלה:

•

מצט  11נים בלימודים באותו קורט מהשנה החולפת .

אוניברטיטת רוצ'טטר מק  11מת טדנאות המבוטטות על

.בעלי יכולת תקשורת טובה.

שותפות בין המרצה והטטודנט .הטדנאות הללו מתק  11מות

הם מוזמנים להשתתף בטדנת מיון ,שבה נבדקת יכולתם

בקורטים מרובי תרגילים הנחשבים לקשים.

לתקשר עם המשתתפים תוך ביצוע מטלה משותפת.

מאפיינן הסדנאות

נושאים נוטפים שנבדקים :ההת  11חטות שלהם לשפת
הנוף ,צורת ההתבטאות ,התענ  11נותם בדברי האחר

•

כל טדנה מותאמת לקורט מטוים.

וכדומה .

•

כל הטטודנטים בקורט משתתפים בטדנאות בקבוצות

המדריכים-מנחים שנבחרו ,עוברים הכשרה במהלך

של 12-6

טטודנטים.

הטמטטר בידי מרצה הקורט ומומחה ממרכז הלמידה.
במהלך ההכשרה הם לומדים את הנושאים האלה:

1. Faculty-student partnerships: Developing engaged learning
that works .
טינום הרצאה וטדנה שניתנו בידי גב' ויקי רות' במטגרת הננט הבין-לאומי
הראשון ב "י וזמות חדשות לקידום הלמידה בהשנלה הגבוהה " שנערך

במנללה האקדמית להנדטה אורט בראודה  ,במאי .2005
 .2גב' ויקי רות ',ראש השירות לטיוע בלמידה באוניברטיטת רוצ'טטר,
ניו-יורק.

vrth@Admin.Rochester.edu

פדנוניה ,דינמיקה קבוצתית ופיתוח צוות ,טננונות למידה,
מוטיבציה ,כיצד לשאול שאלות ,למידה אלנוריתמית מול
קונטפטואלית ,השפעת השונות התרבותית ,אתיקה של
מנהינ ,כיצד לחזק טטודנטים ,כיצד מנהלים דיון קבוצתי
וכיצד הופכים קבוצה לצוות .כמו כן הם מעמיקים יחד עם
המרצה בחומר שעליהם להנחות.

ם
בו

.....
-.
ו

בו
יייי

=
.....

וי".

=
יייי

ו-

ןיי!:

y-)(1.:::3

א'וך' D :כל בוננו

כחלק מהכשרתמ המנח  1מ  1ושב  1מ בטדנאות של עמ  1ת  1המ,
מבקר  1מ ,מע  1ר  1מ ועוש  1מ מעין בקרת א  1כות,

הטטודנט  1מ המדר  1כ  1מ משק  1ע  1מ בטדנה

8-6
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התוצאה
נמצא כ  1הטדנאות תורמות רבות לש  1פור הלמ  1דה  1 :ש

שעות

בשבוע ,לרבות שעות הכנה ,על  1המ לרשומ כל מה שקורה

עדות לש  1פור בציוני הטטודנט  1מ  ,לש  1פור במוט  1בצ  1ה
שלהמ ללמוד ול  1ר  1דה בנשירה מהקורט  1מ המלוו  1מ

בכ  1תה  ,בתומ כל ש  1עור הטטודנט  1מ בטדנה מתבקש  1מ

בטדנאות ,נמצא גמ שההתנטות הזו גרמה לטטודנט  1מ

להקד  1ש זמן קצר ולרשומ באופן אנונ  1מ  1על נייר מה ה  1ה

המדר  1כ  1מ להמשיך באקדמ  1ה ולעטוק בהוראה

•

טוב בש  1עור ומה המ לא הב  1נו  ,בטוף הקורט ממלא  1מ
הטטודנט  1מ דפ

1

משוב על המנח  1מ ,

הפ  1צו  1למנח  1מ הוא לפעמ  1מ כטפי ,אך בדרך כלל הוא
נ  1תן כקרד  1ט אקדמ

1

על בט  1ט הצ  1ון בקורט ההנח  1ה ,נוטף

על כך ,המ זוכ  1מ לעד  1פות במעונות הטוב  1מ ,פע  1לות זו
נרשמת בקורות החיימ שלהמ ונחשבת  1וקרת  1ת ומכובדת
מאוד  1 ,ש טטודנט  1מ שעוש  1מ זאת במשך שנ  1מ אחדות ,

כ)! .הגובה  5המסכוכ האקדמי המכככה כמינהכ

