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ע Dאתגר הכמודה ה  9עוכה
דזד פזכדק '  ,שמריהז

רזוכר ,2

המכללה האקדמדת להנדסה אורט בראודה

שוררת היום תמימות דעים שההוראה המסורתית

הוראה אלו  .שינוי שיטות ההוראה דורש מהם להשקיע
מאמצים בפיתוח חומרי למידה ,בשילוב טכנולוגיות

בקורסי היסוד במדעים במוסדות להשכלה גבוהה
אינה מניבה את התוצאות המקוות .מרבית

עדכניות ובהתמודדות עם מצבים בלתי צפויים  .כשנשקלת
התועלת העתידית מול המאמ'( המושקע ,הנטייה היא

לדחות את השינוי ,היות שהתמורה אינה ברורה.

הסטודנטים המסיימים קורסים אלה ,מגלים
גישה שלילית למדעים ולחשיבותם .כדי להתמודד
עם בעיה זו פותחו במהלך העשורים האחרונים
שיטות הוראה המפעילות את הסטודנטים במהלך
השיעורים .חרף מידע על הצלחתן של שיטות אלו
באוניברסיטאות אחרות ,אימוצן מלווה בהתנגדות

של חברי הסגל במוסדות אקדמיים המנסים ליישמן.

טיבה אחת לדחיית השינוי היא חוטר רצון לקחת טיכון :
אימו'( שיטת הוראה חדשה עלול להביא את המורה לאבדן

שליטה וכך למנוע את השגת תוצאות הלמידה המקוות.
לפיכך ,מורה הניצב בפני הצורך לשנות את דרך תפקודו
בכיתה  ,גם אם יש בידיו ראיות ששיטה זו אכן פועלת,
חווה תחושת אי-ודאות מאיימת  .מטיבה זו מורים אינם

ששים להתמודד עם שיטות הוראה חדשות ,שהשליטה
בהן תושג רק תוך כדי התנטות בשטח .ההתנגדות לשינוי

נועדה לשקם את הרגשת חוטר האונים ולהקטין ככל
האפשר את המתח שהיא יוצרת.

מאמר זה מתאר את הסיבות להתנגדות ,את

השלבים שעובר מורה המחליט לאמז שיטת הוראה
חדשה ומודל לדרכי היערכות להתמודדות עם

טיבה שנייה להתנגדות לשינוי אצל מורים כרוכה בתופעת
"השקעות עבר"  .תופעה זו חורגת מתחום ההוראה,

והיא נכונה לגבי קבלת החלטות בתחומים רבים  .אנשים
חוזרים ומשקיעים בכיוון פעולה כושל מתוך רצון להוכיח

האתגר.

לאחרים ולעצמם שהחלטתם הראשונית מוצדקת  .לכן גם
אם מורים מודעים לכך ששיטת ההוראה שהם נוקטים בה,

רק.ע

איננה פועלת כראוי ואינה משיגה את התוצאות המקוות,

 epייט בהוראת המדעיט בעולט ובמכללה

הם נתונים בקונפליקט  :האם עליהם להוטיף וללמד בדרך

במהלך העשורים האחרונים גברה המודעות שההוראה

המטורתית של קורטי היטוד באקדמיה ,כגון  :פיזיקה,
מתמטיקה וכימיה ,אינה מניבה את התוצאות המקוות.

שכבר הושקעו בה מאמצים רבים? או מוטב לשנות אותה

ולהתחיל להשקיע בשיטת הוראה חדשה ,שההצלחה בה
אינה ודאית?

טטודנטים מטיימים קורטים אלה עם הבנה מושגית

קלושה ,עם כישורים ירודים בפתרון בעיות ,עם הבנה

טיבה שלישית היא אימו'( של שיטות ההוראה המטורתיות

חלשה של תהליכים מדעיים ועם גישה שלילית ללימוד

הנהוגות באוניברטיטאות מובילות ,לפיהן מרכיב ההערכה

המדע  . 4,3מומחים להוראת המדעים מנטים להתמודד עם

העיקרי נשען על מבחן הטיום ,ואילו תהליכים המתרחשים

תופעה זו על-ידי פיתוח שיטות הוראה ,שמטרתן לענות

במהלך הטמטטר ,כגון ביצוע מטלות ,התמודדות עם פתרון

על קשיי הטטודנטים שהתגלו בתהליך הלימוד של קורטי

בעיות ,יצירתיות ומחויבות לעבודת צוות ,זוכים למרכיב

היטוד  .8, 7, 6, 5למרות מידע על הצלחתן של שיטות אלו

נמוך בהערכה  .לכן ,נוטף על התנגדויות לשינויים שצוינו

במוטדות להשכלה גבוהה ,מעד י פים מורים רבים לדבוק

לעיל ,גם שימוש בשיטת הוראה שונה מהשיטות הנקוטות

בשיטות ההוראה המטורתית .

במוטדות אלו מעוררת קושי בקרב חברי הטגל  .יתרה
מזו  ,חלק מחברי הטגל של המכללה מלמדים גם במוטד

הת Jגדות ל eי Jוייט בתהליכי למידה
שמריהו רוזנר

מורים ותיקים מעדיפים להוטיף וללמד בשיטות ההוראה
שפיתחו לאורך שנים ,חרף ההצלחה הקלושה שתרמו
שיטות אלה ,וחרף תגובות שליליות של טטודנטים לדרכי

להשכלה גבוהה הנוקט גישה מטורתית ,וכך הם נדרשים
ללמד אותו קורט בשתי שיטות הוראה שונות .

מרכז ללמידה פעילה
במטרה לקדם את הוראת המדעים יזמה המכללה

 .1דר ' דוד פ ו נדק  ,ר אש יחידת התק ש וב ב למי דה dpundak@ort.org.il .
 .2ד ר ' שמרי ה ו ר וז נר  ,נ שיא ה מכלל ה shronzner@ort.org.il .

האקדמית להנדטה אורט בראודה הקמת מרכז ללמידה
פעילה ,שבו מיישמים עקרונות הוראה  ,שהוכיחו את

עצמם במוטדות אקדמיים אחרים , 9המרכז תוכנן ועוצב

העומדת מאחורי השיטה ,וכיצד יש להתמודד עם בעיות

כך שיתאים לתפקידו החדש של המורה ולשיטות ההוראה

המתעוררות תוך כדי יישומה,

שבהן ינקוט ,כגון :שילוב הדגמות מפעילות ,מענה על

שלב 2

שאלות מושגיות באמצעות מערכת משוב אישית ,הרצאות

המורים נטייה לאמ'ן' או לדחות את השיטה החדשה ,לפי

בפרקי זמן המוגבלים לעשרים דקות ,למידה בקבוצות
קטנות ,הוראת עמיתים ,פתרון בעיות מובנה ועוד ,בשיטה

זו אולם ההרצאות מוחלף בכיתה טדנאית ,שבה יושבים
הטטודנטים טביב שולחנות עגולים ,והמרצה ממוקם
במרכז הכיתה ,במהלך מרבית זמן השיעור מתמודדים
הטטודנטים עם משימות ועוטקים בפתרון בעיות ובחקירה
מעבדתית ,הכיתה מתפקדת כקבוצת מחקר ,שבה מדווחים

צוותים שונים על פעילותם ועל תוצאותיה ,תפקיד המרצה

מתמקד בתכנון טביבת הלמידה ,בהפעלת הטטודנטים
ובמתן משוב יעיל בזמן אמת ,הפעילות הלימודית
בכיתה מטתייעת ברשת תקשורת ממוחשבת בין המרצה

-

שכנןע :בעקבות הידע שנרכש ,מפתחים

מודל זה קיימים חמישה משתנים המשפיעים על נטייה

זו ,ובאמצעותם ניתן להטביר בין  49%ל 87%-
באימו'ן' השיטות

האם השיטה החדשה טובה יותר

מהשיטה ,שעל פיה אנחנו מלמדים כעת?
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ההוראה שלנו?
 .1מורכנות

-

האם השיטה החדשה קשה מדי להבנה או

ליישום בטביבת ההוראה ,שבה אנחנו מלמדים?

לטטודנטים ובינם לבין עצמם ,הרשת מאפשרת שליפת

.ד התחרטות

משימות ,הצגת מודלים ממוחשבים ,הצגת בעיות ,מתן

ולאחר מכן לחזור לדרך ,שבה אנחנו מלמדים עתה?

-

האם ניתן לנטות את השיטה החדשה

משוב ,קיום קבוצות דיון ועוד ,שינויים אלה בדרכי

ה .צפייה

ההוראה מעוררים התנגדות בקרב חברי טגל ,גם כאשר

לפי השיטה החדשה ,לפני שנחליט לאמ'ן' אותה?

-

האם אנחנו יכולים לראות מורים המלמדים

מדובר במורים המעוניינים לשפר את שיטות ההוראה

שלב

שלהם,

אם לאמ'ן' או לדחות את השיטה החדשה ,במקרים
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החלטה :בהתאם להבנתם מחליטים המורים

מטוימים ההחלטה לדחות את השיטה החדשה נובעת

מודינ ייאימוץ  eיטות הוראה חד  eות"
הצורך לשנות שיטות הוראה ולהתאים אותן לטכנולוגיות
חדשות הוא במקרים רבים פרי לח'ן' חיצוני ,הנובע
מתהליכים המתרחשים מחו'ן' לפעילות חברי טגל ההוראה,

כגון :התפתחות טכנולוגית ,תחרות עם מכללות אחרות או
שיתופי פעולה עימן ,מודעות לשיפור השירות ללקוח או
דרישה לשיפור הישגי טטודנטים ,במטרה לטייע למורים
בתהליך אימו'ן' השינויים ובזיהוי השלב שבו הם נמצאים

בתהליך הקבלה/ההתנגדות לשיטות ההוראה החדשות,

מהעובדה

שהמורים מעולם לא שקלו אותה ברצינות,

ההחלטה לאמ'ן' או לדחות אינה טופית ויכולה להשתנות
בהמשך בהתאם למידת ההצלחה ביישום ,או אם מתקבל
מידע חדש הגורם למורים לשקול מחדש את עמדתם,

שלב
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'ישןם :המורים מיישמים חלקים מהשיטה

החדשה ,ולעתים נדירות

-

על-פי מכלול מרכיביה ,בדרך

כלל אין הכרח שהמורים יאמצו את השיטה במדויק
על-פי כוונותיו של המפתח ,אלא אפשר שיישמו אותה

תוך שילוב התובנות ,שרכשו במהלך שנות עבודתם,

אומ'ן' המודל של רוג'רטס  1העוטק בתהליכים של ניהול

שלב

החלטות תוך כדי הכנטת חידושים,

השיטה החדשה נובעת משביעות הרצון של המורים
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המשכיןת :ההחלטה להמשיך וללמד לפי

.-________________________________________________________________-,
תנאך קדמ

לנוכח

ההצלחה

ביישום ,אחת

.1
 , 2אמונות
 . 3ערכ'ם
 . 4נ'ס'ון קודם
 . 5נורמות

אך-שביעות רצוו

<

ידע

I

שכנוע

',--- ---.--

משתני השכנןע

טוגי ידע

.1

מודעות

 . 2הלכה למעשה

.3

<חה' _-,- -ל_טה_( .-ייש,ט ( המשכי,ת <

רוח השיטה

.1
.2
.3
.4
.5

'תרון ימס'

התאמה
מורכבות

:~;:~ j

~ המשך א'מוץ השיטה

הטכנות ביישום
שיטה חדשה היא

הנטייה להיכשל
בתחילת התהליך

אימוץ השיטה באיחור

וגילוי הצלחות רק

הפסקה

בהמשך ,הדבר

המשך הדחדרה

נובע משיפור של

התחרטות

כישורי ההוראה

צפירה

אדןר  : 1תיאיר סכמטי של המזדל של רוג'רט לארמיץ שיטןת היראה תדשןת ס

l

ומהתובנות

ביחט לדרכי
כפי שניתן לראות באיור  , 1המודל כולל את השלבים האלה:

הלימוד הנרכשות במהלך ההוראה ,הטכנה היא שבשלבים

תנאי קדם :המורים חייבים לחוש אי-שביעות רצון מדרך

הראשונים של ההתנטות יחליטו המורים לוותר ולשוב אל

ההוראה שלהם ,נוטף על כך ישפיעו על החלטת המורים

השיטות המוכרות להם חרף מגרעותיהן,

וללמידה ,ניטיון ההוראה הקודם שלהם והמוטכמות

היערכות המכינינה ינינמידה  9עיינה

גם מערכת האמונות והערכים שלהם ביחט להוראה
השוררות במוטד או במחלקה ,שבהם הם מלמדים,

שלב
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ידע :בשלב זה המורים מרחיבים את הידע

שלהם באשר לשיטת ההוראה החדשנית ,קיימות שלוש

רמות ידע" :מודעות"
"הלכה למעשה"

-

-

ידיעה על קיומה של שיטה חדשה,

ידיעה מעשית איך מיישמים את

השיטה החדשה ,ו"רוח השיטה"

-

ידיעה של הפילוטופיה

נוכח הקשיים העומדים בפני חברי הטגל לגבי התהליך
שעוברים מורים הבוחנים שינוי שיטות הוראה ,נקטה

המכללה צעדים אחדים ,שמטרתם להקטין את ההתנגדות
לשיטות ההוראה החדשות ,צעדים אלה ננקטו בתחילה

בשלב תנאי הקדם ולאחר מכן בשלבי הידע ,השכנוע
וההחלטה ,בהתאם למודל של רוג'רט,

עב הגובה  5המסבוב האקדמי המכבבה במי  Jהב

5

ת Jאי

מרכזים אלה נעשתה בשיחות שקיימנו עם פרופ' בייכנר

קדD

הגורמים שהובילו להחלטה לשנות את שיטות ההוראה היו:
א .חןטר שביעןת רצןן בקרב חברי הטגל .כישלונות
במבחני הטיום באחוזים גבוהים ביותר יצרו אי-שביעות

רצון הן אצל חברי הטגל והן אצל הנהלת המכללה;

מאוניברטיטת צפון קרולינה ועם פרופ' דור י  ,מעריכת

פרויקט  EALז .התייעצות זו אפשרה להעמיק את הידע
המקצועי ונתנה הזדמנות להיפ ג ש עם מומחים בעל י רקע
מקצועי  ,שהתנטו בהצלחה בהפעלת שיטות הוראה אלו .

ב .חןטר שביעןת רצןן בקרב הטטןדנטים .טטודנטים

רבים שטיימו את לימודיהם ,טענו כי לימודי היטוד לא

e

תרמו להשכלתם כמהנדטים ,אלא היוו "מטננת אקדמית"

שלב זה התבטט על הידע שיצרו חברי הטגל בשלב

e

כב ה כ . IJע

בידי המכללה;

הראשון .לצד תהליך ההיכרות עם השיטות החדשות

ג .מחןיבןת אקדמית .מחויבות זו מבוטטת על הצורך

החלו חברי הטגל לתכנן את הדרך שלהם כיצד לאמ'(

לשפר את הישגי הטטודנטים ,על האמונה בחשיבותם

שיטות אלו .חרף הידע שצברו ,חלקם עדיין לא השתכנעו

הרבה של קורטים אלה ועל ניטיונות שכבר הצליחו באר'(

ביכולתם להביא את השיפור הרצוי .כדי להעמיק את הידע

ובעולם לשלב שיטות הוראה מפעילות.

ולאפשר לחברי טגל המעוניינים בשיפור ההוראה להבהיר
חששות ,ננקטו שלוש דרכים:

e

כב היד.ע

א .בניית קבןצןת תמיכה להתמןדדןת עם השינןי  .כדי

רכישת הידע נעשתה בכמה דרכים  :חלקן ביזמת חברי

לאפשר לחברי הטגל לדון בשינויים שהם מתכננים ,הוקמו

טגל יחידים ,חלקן ביזמת המרכז לפיתוח וקידום ההוראה

שתי קבוצות עבודה ותמיכה :מצומצמת ומורחבת .הקבוצה

במכללה ,וחלקן כתוצאה ממפגשים בלתי פורמליים בין

המצומצמת מנתה  4-2חברי טגל ,שפיתחו את תכנית

חברי הטגל  .נצביע על ארבע דרכיס שננקטו בשלב רכישת הידע :

העבודה ואת חומרי הלמידה הנלווים ונפ ג שו לשם כך אחת

א .שילןב חברי הטגל בתכנןן השינןי .חברי הטגל

לשבוע  .הוקמה גם קבוצה מורחבת של כל חברי הטגל

במכללה נמצאים זה חמש שנים בתהליך שבו מורחבת

המעורב י ם בביצוע המעבר ללמידה פעילה ,שחבריה נפגשו

טביבת הלמידה של הטטודנטים מעבר לקורטים

אחת ל  3-2-חודשים .בדרך זו הורחב הידע המקצועי של

המטורתיים .הבטיט המחקרי לשינויים אלה נשען על

שיטות ההוראה ,והוצגו דרכי יישום של שיטות אלה  .כך

יתרונותיה של הלמידה הפעילה  .12בשנתיים האחרונות

התאפשר לתת ביטוי להטתייגויות ,לחששות ולעומטים

ה ג ישו חברי הטגל המעורבים במחקר הצעות להוראה
במרכז ללמידה פעילה ,הנשענות על רעיונות שפותחו בידי
ביכנר 13

באוניברטיטת צפון קרולינה ודורי

ב-ז . MI

תהליך הגשת ההצעות אפשר למורים לערוך

ובלצ'ר 14

היכרות עם שיטות ההוראה החדשניות ולהחליט אילו
מרכיבים בהן הם רוצים לאמ'(.

ב .התמןדדןת עם אי-ןדאןת בעזרת מידע.

מיליקן 16

מפרטת שלושה טוגי אי-ודאות היוצרים התנגדות לשינוי :
הבנת השינוי ,השפעות השינוי והתגובות שעלולות להופיע
בעקבות השינוי .במכללה נעשה ניטיון להקטין את חוטר
הוודאות ולשפר את תחושת השליטה של חברי הטגל

ב  .מעןרבןת חברי הטגל בביצןע השיבןי14 .

צוותים

של חברי הטגל הגישו הצעות לשילוב טכנולוגיות א ינטרנט

6

שנוצרו בעקבות אימו'( שיטת ההוראה החדשנית .

בעזרת פיתוח משותף של תהליך הלמידה וזיהוי הקשיים
של טטודנטים וחברי טגל  .נידונו הנושאים  :מהו השינוי

ולפיתוח למידה פעילה במטגרת הקול הקורא השני של

העומד להתרחש בשיטות ההוראה  ,איך ישפיע השינוי על

המועצה להשכלה גבוהה  .הצעותיהם של שישה צוותים

חברי הטגל ועל תנאי עבודתם ומהן ההתנהגויות שעליהם

זכו לתמיכת המל"ג .נוטף עליהם החליטו שני צוותים שלא

לשנות עם הכנטת שיטת ההוראה החדשה  .הדבר הטתייע

זכו ,להצטרף לפיתוח למידה פעילה  .כל צוות מקצועי פעל

בעזרת קריאת מאמרים העוטקים בנושא ,עידוד הצגת

בשיתוף מומחה בהוראת המדעים במטרה להחליט על

התנגדויות והצגת פתרונות לקשיים שהועלו .

טגנון ועל עומק הלמידה הפעילה ,כגון :עבודה בקבוצות,

ב .מתן פיצןי על עןמט נןטף בעבןדה  .חברי הטגל

פתרון בעיות בצוותים , 5למידת עמיתים ד ,הדגמות

המעורבים בפרויקט הגישו תכנית עבודה ולוחות זמנים

מפעילות, 8התמודדות עם הדמיות, 1 5שיטות הערכה

הכוללים את פיתוח השיטה ויישומה בפועל במרכז

חלופ י ות ועוד  .בשלב זה היה על חברי הטגל ללמוד שיטות

ללמידה פעילה  .מחויבות זו לאורך 18

הוראה חדשות ולשקול את מוכנותם לאמ'( חלקים מהן .

זוכה להערכה ולתגמול כטפי צנוע ,שאינו מפצה על שעות

ג .תכנןן ןפיתןח למידה פעילה לאןרר זמן  .תהליך

העבודה הרבות ,אר מבטא את הערכת המוטד למאמצים

המעבר ללמידה פעילה החל עוד בשנת

, 2000

עם הכנטת

טכנולוגיות האינטרנט למכללה .הנהלת המכללה הובילה

שינוי נוטף עם הקמת המרכז ללמידה פעילה  . 9תהליך

חודשי הפרויקט

המושקעים בידי חברי הטגל .

 eכב ההחכטה

התכנון והפיתוח של המרכז נעשה יחד עם חברי הצוות

קבלת ההחלטה על אימו'( דרך ההוראה החדשה נפלה

תור התאמת הפעילות שבו לתוכני הקורטים הנלמדים .

בטיום שלב השכנוע ,תהליך שנמשך בחלק מהמקרים

.ד קשר עם מרכזי מחקר שבהם כבר בןצע השיבןי

בהצלחה .המעבר ללמידה פעילה

בגישת ,SCALE-UP

שפותחה באוניברטיטת צפון קרולינה ,או בגישת

 EALז שפותחה

ב-ז , MI

נעשה תוך יצירת קשר עם

מחוללי השינויים במוטדות אלה .זאת במטרה ללמוד
את הפילוטופיה של השיטה ,את הישגיה ואת הקשיים
שעוררה אצל חברי הט ג ל והטטודנטים  .ההתייעצות עם

כעשרה חודשים  .הפעלת מגוון של דרכי הפעולה שתוארו,
אפשרה לחברי טגל אחדים במכללה להיכנט לתהליך
תכנון ,ובהמשכו

-

ליישם הוראה בטביבה חדשנית

השונה מהטביבות שבהן לימדו עד כה  .חרף החששות
וההתנגדויות שהעלו חברי הט ג ל ,נראה היה כי קיימת

אצלם נכונות "לקפו'( למים" .

 eלב היי Dle

שהועמדו לרשות המורים ,פתחו בפניהם הזדמנות להציג

שילוב שיטת הוראה מפעילה מעניקה למרצים הזדמנות

בדרך שונה תכנים מורכבים ודינמיים ,שהוצגו עד כה רק

להתמודד עם הקשיים בהוראת

ןיי!:
ןיי!:

בדרכים מטורתיות.

המדעים .17

,....
יייי

להלן עיקרי התגובות של חברי טגל אחדים השייכים

לצד החששות ניתן לזהות התלהבות גדולה אצל חלק

לקבוצת המיישמים ,שאטפנו באמצעות ריאיונות ,טדנאות

מהמרצים והטטודנטים הלומדים במרכז ללמידה פעילה.

=

תלונות על שהם לא זכו ללמוד במרכז ללמידה פעילה.

יייי-

ןיי!:

בד בבד עם התנגדויות נשמעות בקרב הטטודנטים גם

וקבוצות עבודה:

א .חןפש ןגמדשןת בתכנןו ןבבדצןע .קיים קושי גדול

אצל המרצים בשיטה המטורתית ,כאשר הם נדרשים לוותר
על החופש שיש להם בניהול השיעור ותכניו .השיעור

המעוצב בשיטה החדשה מאפשר חופש נרחב בתהליך

אנו נמשיך לעקוב ולדווח על תהליך ההתמודדות של חברי
טגל ,שנענו לאתגר ללמד בשיטות חדשניות ,ושל חברי
טגל אחרים שכבר עתה מבקשים ללמד במרכז החדש

הוראה לפי לוח זמנים קשיח למדי ,הקוצב זמנים לכל
כל שינוי דורש התייחטות אל מכלול המרכיבים היוצרים
את הטביבה החדשה .בקורטי ההרצה זיהינו כי מורים

המורגלים בשיטה המטורתית ,הנתקלים בקושי בהפעלת
השיעור בגישה הפעילה ,נוטים לחזור מיד אל שיטות

הוראה המטורתיות המוכרות להם .את רשת התקשורת
חוזרים ומחליפים אז הגיר והלוח "הטובים והמוכרים".
אנו מניחים כי נטייה זו תפחת ,ככל שייצבר ניטיון הוראה
בטביבה מפעילה.
ב .עןמס עבןדה גבןה .השיטה הפעילה חושפת את

המורים לחומרי לימוד ולשיטות הוראה רבות שנוצרו
בעולם .חבר טגל דיווח שלקראת שנת הלימודים החליט

להתמקד בשילוב הדמיות בהוראה ,ולשם כך הוא טקר
כאלפיים הדמיות ,מהן הוא עומד לשלב בהוראת הקורט
במהלך הטמטטר כ  60-הדמיות .הדבר הצריך ימי עבודה
רבים נוטף על לימוד והכנה של מרכיבים חדשים נוטפים

=
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ג .התמןדדןת עמ טכנןלןגדה חדשנדת .כדי לעבוד

בצורה יעילה בחדר הכיתה צריכים חברי הטגל לא רק
לשלוט בשיטות הוראה חדשניות ,אלא גם להכיר את
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תגובות של הטטודנטים .בניגוד למורים בשיטה המטורתית
המפעילים טכנולוגיית "לוח וגיר" ,כאן הטכנולוגיה
מורכבת הרבה יותר ,וקשיים בהפעלתה עלולים לגרוע
מאיכות הלמידה וההוראה .כדי להתמודד עם הקושי מלווה
את המורים בשלב ההרצה איש מקצוע מתחום התוכנה,

עד שהם מגיעים לשליטה מלאה במערכות.
ד .התלהבןת מגדלןד חןמרד לדמןד חדשדמ .אימוץ
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)  se Systemח  al Respoח ( PRS - Perso

ןיי!:

.9

בקורט שילמד.

י-

ו-

התכנון ,אך בטיום התכנון יש צורך להפעיל מגוון שיטות
אחת משיטות ההוראה שעליהם להפעיל במהלך השיעור.

וב.

ועוד.
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