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המסורתיתשההוראהדעיםתמימותהיוםשוררת

גבוההלהשכלהבמוסדותבמדעיםהיסודבקורסי

מרביתהמקוות.התוצאותאתמניבהאינה

מגליםאלה,קורסיםהמסיימיםהסטודנטים

להתמודדכדיולחשיבותם.למדעיםשליליתגישה

האחרוניםהעשוריםבמהלךפותחוזובעיהעם

במהלךהסטודנטיםאתהמפעילותהוראהשיטות

אלושיטותשלהצלחתןעלמידעחרףהשיעורים.

בהתנגדותמלווהאימוצןאחרות,באוניברסיטאות

ליישמן.המנסיםאקדמייםבמוסדותהסגלחברישל

אתלהתנגדות,הסיבותאתמתארזהמאמר

הוראהשיטתלאמזהמחליטמורהשעוברהשלבים

עםלהתמודדותהיערכותלדרכיומודלחדשה

האתגר.

רוזנרשמריהו

רק.ע

ep ובמכללהבעולטהמדעיטבהוראתייט
שההוראההמודעותגברההאחרוניםהעשוריםבמהלך

פיזיקה, :כגוןבאקדמיה,היטודקורטישלהמטורתית

המקוות.התוצאותאתמניבהאינהוכימיה,מתמטיקה

מושגיתהבנהעםאלהקורטיםמטיימיםטטודנטים

הבנהעםבעיות,בפתרוןירודיםכישוריםעםקלושה,

ללימודשליליתגישהועםמדעייםתהליכיםשלחלשה

עםלהתמודדמנטיםהמדעיםלהוראתמומחים . 4,3המדע
לענותשמטרתןהוראה,שיטותפיתוחעל-ידיזותופעה

קורטישלהלימודבתהליךשהתגלוהטטודנטיםקשייעל

,8היטוד 7, 6, אלושיטותשלהצלחתןעלמידעלמרות . 5

לדבוקרביםמוריםפיםימעדגבוהה,להשכלהבמוטדות

 .המטורתיתההוראהבשיטות

למידהבתהליכיוייט Jי eלגדות Jהת

ההוראהבשיטותוללמדלהוטיףמעדיפיםותיקיםמורים

שתרמוהקלושהההצלחהחרףשנים,לאורךשפיתחו

לדרכיטטודנטיםשלשליליותתגובותוחרףאלה,שיטות
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להשקיעמהםדורשההוראהשיטותשינוי .אלוהוראה

טכנולוגיותבשילובלמידה,חומריבפיתוחמאמצים

כשנשקלת .צפוייםבלתימצביםעםובהתמודדותעדכניות

היאהנטייההמושקע,המאמ')מולהעתידיתהתועלת

ברורה.אינהשהתמורה,היותהשינויאתלדחות

 :טיכוןלקחתרצוןחוטרהיאהשינוילדחייתאחתטיבה

לאבדןהמורהאתלהביאעלולחדשההוראהשיטתאימו')

המקוות.הלמידהתוצאותהשגתאתלמנועוכךשליטה

תפקודודרךאתלשנותהצורךבפניהניצבמורהלפיכך,

פועלת,אכןזוששיטהראיותבידיוישאםגם ,בכיתה

אינםמוריםזומטיבה .מאיימתאי-ודאותתחושתחווה

שהשליטהחדשות,הוראהשיטותעםלהתמודדששים

לשינויההתנגדותבשטח.התנטותכדיתוךרקתושגבהן

ככלולהקטיןהאוניםחוטרהרגשתאתלשקםנועדה

יוצרת.שהיאהמתחאתהאפשר

בתופעתכרוכהמוריםאצללשינוילהתנגדותשנייהטיבה

ההוראה,מתחוםחורגתזותופעה .עבר""השקעות

אנשים .רביםבתחומיםהחלטותקבלתלגבינכונהוהיא

להוכיחרצוןמתוךכושלפעולהבכיווןומשקיעיםחוזרים

גםלכן .מוצדקתהראשוניתשהחלטתםולעצמםלאחרים

בה,נוקטיםשהםההוראהששיטתלכךמודעיםמוריםאם

המקוות,התוצאותאתמשיגהואינהכראויפועלתאיננה

בדרךוללמדלהוטיףעליהםהאם :בקונפליקטנתוניםהם

אותהלשנותמוטבאורבים?מאמציםבההושקעושכבר

בהשההצלחהחדשה,הוראהבשיטתלהשקיעולהתחיל

ודאית?אינה

המטורתיותההוראהשיטותשלאימו')היאשלישיתטיבה

ההערכהמרכיבלפיהןמובילות,באוניברטיטאותהנהוגות

המתרחשיםתהליכיםואילוהטיום,מבחןעלנשעןהעיקרי

פתרוןעםהתמודדותמטלות,ביצועכגוןהטמטטר,במהלך

למרכיבזוכיםצוות,לעבודתומחויבותיצירתיותבעיות,

שצוינולשינוייםהתנגדויותעלנוטףלכן, .בהערכהנמוך

הנקוטותמהשיטותשונההוראהבשיטתשימושגםלעיל,

יתרה .הטגלחבריבקרבקושימעוררתאלובמוטדות

במוטדגםמלמדיםהמכללהשלהטגלמחבריחלק,מזו

נדרשיםהםוכךמטורתית,גישההנוקטגבוההלהשכלה

 .שונותהוראהשיטותבשתיקורטאותוללמד

פעילהללמידהמרכז

המכללהיזמההמדעיםהוראתאתלקדםבמטרה

ללמידהמרכזהקמתבראודהאורטלהנדטההאקדמית

אתשהוכיחו ,הוראהעקרונותמיישמיםשבופעילה,



בעיותעםלהתמודדישוכיצדהשיטה,מאחוריהעומדת

יישומה,כדיתוךהמתעוררות

מפתחיםשנרכש,הידעבעקבותשכנןע:- 2שלב

לפיהחדשה,השיטהאתלדחותאולאמ'ן'נטייההמורים

נטייהעלהמשפיעיםמשתניםחמישהקיימיםזהמודל

מהשונות-87%ל 49%ביןלהטבירניתןובאמצעותםזו,

 : llהחדשותהשיטותבאימו'ן'

יותרטובההחדשההשיטההאם-יחסייתרווא.

כעת?מלמדיםאנחנופיהשעלמהשיטה,

לביןזושיטהביןטתירהקיימתהאם-התאמהב.

לניטיוןביחטאוולהוראהללמידהביחטאמונותינו

שלנו?ההוראה

אולהבנהמדיקשההחדשההשיטההאם-מורכנות . 1

מלמדים?אנחנושבהההוראה,בטביבתליישום

החדשההשיטהאתלנטותניתןהאם-התחרטות.ד

עתה?מלמדיםאנחנו,שבהלדרךלחזורמכןולאחר

המלמדיםמוריםלראותיכוליםאנחנוהאם-צפייהה.

אותה?לאמ'ן'שנחליטלפניהחדשה,השיטהלפי

המוריםמחליטיםלהבנתםבהתאםהחלטה:- 3שלב

במקריםהחדשה,השיטהאתלדחותאולאמ'ן'אם

נובעתהחדשההשיטהאתלדחותההחלטהמטוימים

ברצינות,אותהשקלולאמעולםשהמוריםמהעובדה

להשתנותויכולהטופיתאינהלדחותאולאמ'ן'ההחלטה

מתקבלאםאוביישום,ההצלחהלמידתבהתאםבהמשך

עמדתם,אתמחדשלשקוללמוריםהגורםחדשמידע

מהשיטהחלקיםמיישמיםהמורים'ישןם:- 4שלב

בדרךמרכיביה,מכלולעל-פי-נדירותולעתיםהחדשה,

במדויקהשיטהאתיאמצושהמוריםהכרחאיןכלל

אותהשיישמואפשראלאהמפתח,שלכוונותיועל-פי

עבודתם,שנותבמהלךשרכשוהתובנות,שילובתוך

לפיוללמדלהמשיךההחלטההמשכיןת:- 5שלב

המוריםשלהרצוןמשביעותנובעתהחדשההשיטה
ההצלחהלנוכח-. ________________________________________________________________ ,-

אחתביישום,

ייש,ט )-._טה_ל_חה'----,->

j :~;:~ 
 lסתדשןתהיראהשיטןתלארמיץרוג'רטשלהמזדלשלסכמטיתיאיר : 1אדןר

ועוצבתוכנן,המרכז 9אחריםאקדמייםבמוטדותעצמם

ההוראהולשיטותהמורהשלהחדשלתפקידושיתאיםכך

עלמענהמפעילות,הדגמותשילובכגון:ינקוט,שבהן

הרצאותאישית,משובמערכתבאמצעותמושגיותשאלות

בקבוצותלמידהדקות,לעשריםהמוגבליםזמןבפרקי

בשיטהועוד,מובנהבעיותפתרוןעמיתים,הוראתקטנות,

יושביםשבהטדנאית,בכיתהמוחלףההרצאותאולםזו

ממוקםוהמרצהעגולים,שולחנותטביבהטטודנטים

מתמודדיםהשיעורזמןמרביתבמהלךהכיתה,במרכז

ובחקירהבעיותבפתרוןועוטקיםמשימותעםהטטודנטים

מדווחיםשבהמחקר,כקבוצתמתפקדתהכיתהמעבדתית,

המרצהתפקידתוצאותיה,ועלפעילותםעלשוניםצוותים

הטטודנטיםבהפעלתהלמידה,טביבתבתכנוןמתמקד

הלימודיתהפעילותאמת,בזמןיעילמשובובמתן

המרצהביןממוחשבתתקשורתברשתמטתייעתבכיתה

שליפתמאפשרתהרשתעצמם,לביןובינםלטטודנטים

מתןבעיות,הצגתממוחשבים,מודליםהצגתמשימות,

בדרכיאלהשינוייםועוד,דיוןקבוצותקיוםמשוב,

כאשרגםטגל,חבריבקרבהתנגדותמעורריםההוראה

ההוראהשיטותאתלשפרהמעונייניםבמוריםמדובר

שלהם,

ות" eחדהוראהיטות eייאימוץמודינ
לטכנולוגיותאותןולהתאיםהוראהשיטותלשנותהצורך

,הנובעחיצונילח'ן'פרירביםבמקריםהואחדשות

ההוראה,טגלחברילפעילותמחו'ן'המתרחשיםמתהליכים

אואחרותמכללותעםתחרותטכנולוגית,התפתחותכגון:

אוללקוחהשירותלשיפורמודעותעימן,פעולהשיתופי

למוריםלטייעבמטרהטטודנטים,הישגילשיפורדרישה

נמצאיםהםשבוהשלבובזיהויהשינוייםאימו'ן'בתהליך

החדשות,ההוראהלשיטותהקבלה/ההתנגדותבתהליך

ניהולשלבתהליכיםהעוטק 1רוג'רטסשלהמודלאומ'ן'
חידושים,הכנטתכדיתוךהחלטות

קדמתנאך

רצוואך-שביעות . 1

אמונות , 2

< 
ערכ'ם . 3

I 
שכנועידעקודםנ'ס'ון . 4
--,--'--.--נורמות. 5

ידעטוגי

מודעות . 1

למעשההלכה . 2

השיטהרוח . 3

השכנןעמשתני

ימס''תרון . 1

התאמה . 2

מורכבות . 3

התחרטות . 4

צפירה . 5

האלה:השלביםאתכוללהמודל , 1באיורלראותשניתןכפי

מדרךרצוןאי-שביעותלחושחייביםהמוריםקדם:תנאי

המוריםהחלטתעלישפיעוכךעלנוטףשלהם,ההוראה

להוראהביחטשלהםוהערכיםהאמונותמערכתגם

והמוטכמותשלהםהקודםההוראהניטיוןוללמידה,

מלמדים,הםשבהםבמחלקה,אובמוטדהשוררות

הידעאתמרחיביםהמוריםזהבשלבידע:- 1שלב

שלושקיימותהחדשנית,ההוראהלשיטתבאשרשלהם

חדשה,שיטהשלקיומהעלידיעה-"מודעות"ידע:רמות

אתמיישמיםאיךמעשיתידיעה-למעשה""הלכה

הפילוטופיהשלידיעה-השיטה"ו"רוחהחדשה,השיטה
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ביישוםהטכנות

היאחדשהשיטה

להיכשלהנטייה

התהליךבתחילת

רקהצלחותוגילוי

הדברבהמשך,

שלמשיפורנובע

ההוראהכישורי

ומהתובנות

לדרכיביחט

שבשלביםהיאהטכנהההוראה,במהלךהנרכשותהלימוד

אלולשובלוותרהמוריםיחליטוההתנטותשלהראשונים

השיטהא'מוץהמשך ~
באיחורהשיטהאימוץ

הפסקה

הדחדרההמשך

מגרעותיהן,חרףלהםהמוכרותהשיטות

עיינה 9ינינמידההמכינינההיערכות
התהליךלגביהטגלחבריבפניהעומדיםהקשייםנוכח

נקטההוראה,שיטותשינויהבוחניםמוריםשעוברים

ההתנגדותאתלהקטיןשמטרתםאחדים,צעדיםהמכללה

בתחילהננקטואלהצעדיםהחדשות,ההוראהלשיטות

השכנועהידע,בשלבימכןולאחרהקדםתנאיבשלב

רוג'רט,שללמודלבהתאםוההחלטה,

הב Jבמיהמכבבההאקדמיהמסבוב 5הגובהעב



 Dקדאי Jת

היו:ההוראהשיטותאתלשנותלהחלטהשהובילוהגורמים

כישלונותהטגל.חבריבקרברצןןשביעןתחןטרא.

אי-שביעותיצרוביותרגבוהיםבאחוזיםהטיוםבמבחני

המכללה;הנהלתאצלוהןהטגלחבריאצלהןרצון

טטודנטיםהטטןדנטים.בקרברצןןשביעןתחןטרב.

לאהיטודלימודיכיטענולימודיהם,אתשטיימורבים

אקדמית""מטננתהיוואלאכמהנדטים,להשכלתםתרמו

המכללה;בידי

הצורךעלמבוטטתזומחויבותאקדמית.מחןיבןתג.

בחשיבותםהאמונהעלהטטודנטים,הישגיאתלשפר

באר')הצליחושכברניטיונותועלאלהקורטיםשלהרבה

מפעילות.הוראהשיטותלשלבובעולם

6 

e היד.עכב

חבריביזמתחלקן :דרכיםבכמהנעשתההידערכישת

ההוראהוקידוםלפיתוחהמרכזביזמתחלקןיחידים,טגל

ביןפורמלייםבלתיממפגשיםכתוצאהוחלקןבמכללה,

 :הידערכישתבשלבשננקטודרכיסארבעעלנצביע .הטגלחברי

הטגלחבריהשינןי.בתכנןןהטגלחברישילןבא.

מורחבתשבובתהליךשניםחמשזהנמצאיםבמכללה

לקורטיםמעברהטטודנטיםשלהלמידהטביבת

עלנשעןאלהלשינוייםהמחקריהבטיטהמטורתיים.

האחרונותבשנתיים . 12הפעילההלמידהשליתרונותיה

להוראההצעותבמחקרהמעורביםהטגלחבריישוגה

בידישפותחורעיונותעלהנשענותפעילה,ללמידהבמרכז

 14ובלצ'רודוריקרולינהצפוןבאוניברטיטת 13ביכנר

לערוךלמוריםאפשרההצעותהגשתתהליך . MIב-ז

אילוולהחליטהחדשניותההוראהשיטותעםהיכרות

לאמ').רוציםהםבהןמרכיבים

צוותים 14השיבןי.בביצןעהטגלחברימעןרבןת .ב

ינטרנטאטכנולוגיותלשילובהצעותהגישוהטגלחברישל

שלהשניהקוראהקולבמטגרתפעילהלמידהולפיתוח

צוותיםשישהשלהצעותיהם .גבוההלהשכלההמועצה

שלאצוותיםשניהחליטועליהםנוטףהמל"ג.לתמיכתזכו

פעלמקצועיצוותכל .פעילהלמידהלפיתוחלהצטרףזכו,

עללהחליטבמטרההמדעיםבהוראתמומחהבשיתוף

בקבוצות,עבודהכגון:הפעילה,הלמידהעומקועלטגנון

,הדגמותדעמיתים,למידת 5בצוותיםבעיותפתרון
הערכה,שיטות 15הדמיותעם,התמודדות 8מפעילות

שיטותללמודהטגלחבריעלהיהזהבשלב .ועודותיחלופ

 .מהןחלקיםלאמ')מוכנותםאתולשקולחדשותהוראה

תהליך .זמןלאןררפעילהלמידהןפיתןחתכנןןג.

הכנטתעם , 2000בשנתעודהחלפעילהללמידההמעבר

הובילההמכללההנהלתלמכללה.האינטרנטטכנולוגיות

תהליך. 9פעילהללמידההמרכזהקמתעםנוטףשינוי
הצוותחבריעםיחדנעשההמרכזשלוהפיתוחהתכנון

 .הנלמדיםהקורטיםלתוכנישבוהפעילותהתאמתתור

השיבןיבןצעכברשבהםמחקרמרכזיעםקשר.ד

 , SCALE-UPבגישתפעילהללמידההמעברבהצלחה.
בגישתאוקרולינה,צפוןבאוניברטיטתשפותחה

EAL ב-זשפותחהזMI , עםקשריצירתתוךנעשה

ללמודבמטרהזאתאלה.במוטדותהשינוייםמחוללי

הקשייםואתהישגיהאתהשיטה,שלהפילוטופיהאת

עםההתייעצות .והטטודנטיםלגהטחבריאצלשעוררה

בייכנרפרופ'עםשקיימנובשיחותנעשתהאלהמרכזים

מעריכת,ידורפרופ'ועםקרולינהצפוןמאוניברטיטת

הידעאתלהעמיקאפשרהזוהתייעצותז. EALפרויקט

רקעיבעלמומחיםעםשגלהיפהזדמנותונתנההמקצועי

 .אלוהוראהשיטותבהפעלתבהצלחהשהתנטו ,מקצועי

e הכבe כIJ ע.

בשלבהטגלחברישיצרוהידעעלהתבטטזהשלב

החדשותהשיטותעםההיכרותתהליךלצדהראשון.

לאמ')כיצדשלהםהדרךאתלתכנןהטגלחבריהחלו

השתכנעולאעדיין,חלקםשצברוהידעחרףאלו.שיטות

הידעאתלהעמיקכדיהרצוי.השיפוראתלהביאביכולתם

להבהירההוראהבשיפורהמעונייניםטגללחבריולאפשר

דרכים:שלושננקטוחששות,

כדי .השינןיעםלהתמןדדןתתמיכהקבןצןתבנייתא.

הוקמומתכננים,שהםבשינוייםלדוןהטגללחברילאפשר

הקבוצהומורחבת.מצומצמתותמיכה:עבודהקבוצותשתי

תכניתאת,שפיתחוטגלחברי 4-2מנתההמצומצמת

אחתכךלשםשוגונפהנלוויםהלמידהחומריואתהעבודה

הטגלחבריכלשלמורחבתקבוצהגםהוקמה .לשבוע

נפגשושחבריהפעילה,ללמידההמעברבביצועםיהמעורב

שלהמקצועיהידעהורחבזובדרךחודשים.-3-2לאחת

כך .אלהשיטותשליישוםדרכיוהוצגוההוראה,שיטות

ולעומטיםלחששותלהטתייגויות,ביטוילתתהתאפשר

 .החדשניתההוראהשיטתאימו')בעקבותשנוצרו

 16מיליקןמידע.בעזרתאי-ןדאןתעםהתמןדדןתב.

 :לשינויהתנגדותהיוצריםאי-ודאותטוגישלושהמפרטת

להופיעשעלולותוהתגובותהשינויהשפעותהשינוי,הבנת

חוטראתלהקטיןניטיוןנעשהבמכללההשינוי.בעקבות

הטגלחברישלהשליטהתחושתאתולשפרהוודאות

הקשייםוזיהויהלמידהתהליךשלמשותףפיתוחבעזרת

השינוימהו :הנושאיםנידונו .טגלוחבריטטודנטיםשל

עלהשינויישפיעאיך ,ההוראהבשיטותלהתרחשהעומד

שעליהםההתנהגויותומהןעבודתםתנאיועלהטגלחברי

הטתייעהדבר .החדשהההוראהשיטתהכנטתעםלשנות

הצגתעידודבנושא,העוטקיםמאמריםקריאתבעזרת

 .שהועלולקשייםפתרונותוהצגתהתנגדויות

הטגלחברי.בעבןדהנןטףעןמטעלפיצןימתןב.

זמניםולוחותעבודהתכניתהגישובפרויקטהמעורבים

במרכזבפועלויישומההשיטהפיתוחאתהכוללים

הפרויקטחודשי 18לאורךזומחויבות .פעילהללמידה

שעותעלמפצהשאינוצנוע,כטפיולתגמוללהערכהזוכה

למאמציםהמוטדהערכתאתמבטאארהרבות,העבודה

 .הטגלחבריבידיהמושקעים

e ההחכטהכב

נפלההחדשהההוראהדרךאימו')עלההחלטהקבלת

מהמקריםבחלקשנמשךתהליךהשכנוע,שלבבטיום

שתוארו,הפעולהדרכישלמגווןהפעלת .חודשיםכעשרה

לתהליךלהיכנטבמכללהאחדיםטגללחבריאפשרה

חדשניתבטביבההוראהליישם-ובהמשכותכנון,

החששותחרף .כהעדלימדושבהןמהטביבותהשונה

קיימתכיהיה,נראהלגהטחברישהעלווההתנגדויות

 .למים""לקפו')נכונותאצלם



e היילבDle 
הזדמנותלמרציםמעניקהמפעילההוראהשיטתשילוב
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השייכיםאחדיםטגלחברישלהתגובותעיקרילהלן

טדנאותריאיונות,באמצעותשאטפנוהמיישמים,לקבוצת

עבודה:וקבוצות

גדולקושיקייםןבבדצןע.בתכנןוןגמדשןתחןפשא.

לוותרנדרשיםהםכאשרהמטורתית,בשיטההמרציםאצל

השיעורותכניו.השיעורבניהוללהםשישהחופשעל

בתהליךנרחבחופשמאפשרהחדשהבשיטההמעוצב

שיטותמגווןלהפעילצורךישהתכנוןבטיוםאךהתכנון,

לכלזמנים,הקוצבלמדיקשיחזמניםלוחלפיהוראה

השיעור.במהלךלהפעילשעליהםההוראהמשיטותאחת

היוצריםהמרכיביםמכלולאלהתייחטותדורששינויכל

מוריםכיזיהינוההרצהבקורטיהחדשה.הטביבהאת

בהפעלתבקושיהנתקליםהמטורתית,בשיטההמורגלים

שיטותאלמידלחזורנוטיםהפעילה,בגישההשיעור

התקשורתרשתאתלהם.המוכרותהמטורתיותהוראה

והמוכרים"."הטוביםוהלוחהגיראזומחליפיםחוזרים

הוראהניטיוןשייצברככלתפחת,זונטייהכימניחיםאנו

מפעילה.בטביבה

אתחושפתהפעילההשיטהגבןה.עבןדהעןמסב.

שנוצרורבותהוראהולשיטותלימודלחומריהמורים

החליטהלימודיםשנתשלקראתדיווחטגלחברבעולם.

טקרהואכךולשםבהוראה,הדמיותבשילובלהתמקד

הקורטבהוראתלשלבעומדהואמהןהדמיות,כאלפיים

עבודהימיהצריךהדברהדמיות.-60כהטמטטרבמהלך

נוטפיםחדשיםמרכיביםשלוהכנהלימודעלנוטףרבים

שילמד.בקורט

לעבודכדיחדשנדת.טכנןלןגדהעמהתמןדדןתג.

רקלאהטגלחבריצריכיםהכיתהבחדריעילהבצורה

אתלהכירגםאלאחדשניות,הוראהבשיטותלשלוט

כראוי.ולתפעלםלרשותםהעומדיםהטכנולוגייםהאמצעים

מגוונותתוכנותהכוללתמחשביםבמערכתלשלוטעליהם

שמע,מערכתלתפעלתכנים:ולהצגתהשיעורלניהול

ומערכתאמתבזמןנתוניםאיטוף,מערכתוידאומערכת

המטורתיתבשיטהלמוריםבניגודהטטודנטים.שלתגובות

הטכנולוגיהכאןוגיר","לוחטכנולוגייתהמפעילים

לגרועעלוליםבהפעלתה,וקשייםיותרהרבהמורכבת

מלווההקושיעםלהתמודדכדיוההוראה.הלמידהמאיכות

התוכנה,מתחוםמקצועאישההרצהבשלבהמוריםאת

במערכות.מלאהלשליטהמגיעיםשהםעד

אימוץחדשדמ.לדמןדחןמרדמגדלןדהתלהבןתד.

ממעגללצאתהטגללחברימאפשרחדשותהוראהשיטות

האישימניטיונםלהםהמוכרותהוראהשיטותשלמצומצם

אתלהפעילניתןשבהןחדשות,הוראהשיטותלמגוון

מודלים,עלעבודהמפעילות,הדגמותכגון:הטטודנטים,

מטלות,שלמקוונתבדיקהבחברותא,בעיותפתרון

שאלותעלמענהמקוצרים,ניטוייםביצועהדמיות,שילוב

אישיתמשובמערכתבעזרתמושגיות

) se System חal Respo חPRS - Perso ( .ועוד

לבחוןהטגלחבריאתמאלץהחדשהמרכזדצדרתדןת.ה.

יישומן,ודרךהוראהשיטותלגביאמונותיהםאתמחדש

טביבתאמנםלהם.המוצעהגדולהאפשרויותמרחבלאור

מכללתית,החלטהעל-פיעבורםעוצבההחדשההלמידה

מהםאחדמכלדרשולנקוט,שהחליטוההוראהשיטותאך

שלהםהטטודנטיםאתאישיותם,אתההולמיםפתרונות

הטכנולוגיים.הכליםהנלמדיםבקורטיםהלימודתוכניואת

להציגהזדמנותבפניהםפתחוהמורים,לרשותשהועמדו

רקכהעדשהוצגוודינמיים,מורכביםתכניםשונהבדרך

מטורתיות.בדרכים

חלקאצלגדולההתלהבותלזהותניתןהחששותלצד

פעילה.ללמידהבמרכזהלומדיםוהטטודנטיםמהמרצים

גםהטטודנטיםבקרבנשמעותהתנגדויותעםבבדבד

פעילה.ללמידהבמרכזללמודזכולאשהםעלתלונות

חברישלההתמודדותתהליךעלולדווחלעקובנמשיךאנו

חבריושלחדשניות,בשיטותללמדלאתגר,שנענוטגל

 •החדשבמרכזללמדמבקשיםעתהשכבראחריםטגל
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