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 . 3באיורמוצגימ ,שנחקרו

הלימודשנותבסיסעלהסטודנטימבעמדותהשינויימ

 . 4בטבלהמימופיעלסיוממ,ועדהקורסיממתחילת

עמדותביןהממוצעהפערכילהסיקתןינהתוצאותמן

187 31 33 84 14 24 

(33/16) (15/18) (19/15) (37/27) (41/18) (40/30) 

(50/18) (39/30) (40/37) (49/15) (55/11) (58/19) 

3.11 1.09 2.90 3.18 3.14 3.20 

3.35 3.13 3.24 3.38 3.57 3.58 

2.96 ** 0.13 1.3 2.19' 1.77' 1.71* 
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מועדפותככתיעמדות

 .משמעותיבאופןהצטמצמהסגללעמדותהסטודנטימ

 3.11הסטודנטימעמדותממוצעהיההסמסטרבתחילת

 .) 3(טבלה-3.35לעלההואהסמסטרובסיומ

לשינויבהקשרסטודנטימשלקבוצותבשתילהבחיןניתן

מתחילתהסגל,חבריעמדותלביןעמדותיהמביןהפער

עלמיוצגתחתאקבוצה .) 3(טבלהלסופוועדהסמסטר

קטןלאהיההפערשבהמהביוכימיהבקורסיהלומדימידי

דייעלגתצמיוהשנייההקבוצה .משמעותיתהצטמצמאוהו

וחוזקקריפטולוגיה ,קינמטיקהבקורסימהלומדימ

באופןקטןהסגלחבריעמדותלביןבינמשהפער ,חומרימ

 .) p>05.0 (סטטיסטיתמובהק
מתחילתהסטודנטימעמדותביןמובהקהבדלנמצא

אך ,) 4(טבלהמודימיללו-ב' 'אבשנימלסיומועדהקורס

 .המחקרלהשערתבניגוד ,זאת '.גבשנהאל
בעמדותותריבהגדוליהשינוחלשבהממיההיבט



החומרהבנת :היולטיומועדהקורטמתחילתהטטודנטימ

 .) 3(איורוענייןומעורבותהנלמד

מצכיחהפדגוגיהכ eמאפיינימ
הפערצומצמבהמקורטימשלושהזיהוהממצאימכאמור,

באופןהטגלעמדותלביןהטטודנטימעמדותבין

שניתןההטברלטיומו.ועדהקורטמתחילתמשמעותי,

המשלבתפדגוגיהאמצוהנדונימבקורטימשהמרצימהוא

כדי .הבמ"מבאמצעותהתרגולמרכיבאתיעילהבדרך

עמראיונות,קיימנוזופדגוגיהשלהעקרונותאתלזהות

זיהינוהראיונותבניתוח .הללוהקורטימבשלושתהמרצימ

המכיונראההמרצימאתשאיפיינונושאימארבעה

 .משמעותיבאופןהפעראתשהקטינו

ביצועעלהקפידוהמרצימשלושת-המטלןתמבנה •

זאת .קטנימחומרבהיקפיבשבוע,פעמלפחותמטלות

שבו,מטורתיבתרגולהנוקטיממרצימאצללנטייהבניגוד

שאלותמופיעותמטלהבכלאךמטלות,מעטניתנות

הנדרשהעבודהעומטאתהתאימואלהמרצימ .רבות

השאלות .הלימודימבתכניתהקורטלמשקלמטטודנט

בדרכימעליהןלענותהיהוניתןשונותברמותהיובמטלות

בפתרוןשלבימלזהותלטטודנטימלאפשרכדישונות.

משנהלטעיפיהשאלותחולקוקושי,קיימשבהמהשאלה

לשיעורהטטודנטימהכנתהיהשעניינןבמטלות .רבימ

להציגהטטודנטימיכלושבהפתוחהשאלההופיעההבא,

הדיוןשלהמ.הפתרוןאטטרטגיותואתדעתמשיקולאת

כנושארבימבמקרימשימשהפתוחהלשאלהבתשובות

המרצהביןוקשרמעורבותויצרהבא,בשיעורלדיוןראשון

השיעור.מתחילתכברלטטודנטימ

היפנוהמרצימשלושת-הסטןדנטכלפיידידןתיןת •

שאליהמהקורטבטפרהפרקימאלהטטודנטימאת

בשאלותרמזימ""שתלואףחלקמהמטלה.מתייחטת

זובדרך .הראשונהההגשהלאחרהטטודנטימטעושבהן

במטלותשגויימ.חשיבהכיוונילזהותהטטודנטימיכלו

הןהטעיפימלמרביתהתשובותשבהן

לטטודנטימהמרצימאפשרומטפריות,

פעמימהמטלהאתולהגישלחזור

לשפרהזדמנותלהמניתנהוכךאחדות,

למרצימחשובהיה .במטלהציונמאת

קושירמתעלאלהבמטלותלשמור

אתלהשיגלטטודנטימשתאפשרטבירה

ת Jeבפיופו, Oובהקורסבתחיבת Dטי Jטוד Oהעמדותביווואה eה : 4טבכה
במכבבה Dטי Jטוד Oהב e Dהבימודי

סה"כ •נה Jeב'נה eא'(ה eפריט

4יםנטןדסטטפרמ 7 24 116 

3 2.98רסוהקילתחבתתוהעמדצעוממ . 2 3 .16 

3 3.34רסיהקםרובטתוהעמדצעוממ . 58 3. 31 

.t * 1ר 1ע 94 * 1 .71 1 .65 . 0 .05 fIC 
.A: Oו •• O 
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3.11 

3.35 

2.96** 

100-

 .הנקודותמירב

הבמ"ממןלמשןבההתייחסןת •

תשובותעלהמרצימעברוהשיעורלפני-השיעןרבזמן

לחלופיןאובולטותשגיאותלעצממוטימנוהטטודנטימ

בקשיימלדיוןהוקדשההשיעורפתיחת .מוצלחותתשובות

הטטודנטימאותמלחיזוקאוהביתבשיעורישהתגלו-90

התייחטותכינראה .מעניינתבצורהלענותשהצליחו

השיעורבזמןלמעורבותמתורמתהטטודנטימלקשיי

 • 8הנלמדהחומרולהבנת

הציוןבמתן-הערכהלצןררהבמ"משלסיןען •

עלהמושקעימבמאמצימהמרצימהתחשבובקורטהטופי

שקיבלוהממוצעהמשקל .המטלותבביצועהטטודנטימידי

וזההטופיהציוןמן-10%כהיההמתוקשבותהמטלות

פעילבאופןאלומטלותישגלההטטודנטימאתעודד

 .ליישמווביכולתמהנלמדהחומרבהבנתוטייעושיטתי,

דומימפריטימהטיומבמבחןשילבוגמאלהמרצימ

אתשתואממה-המתוקשבותבמטלותשהופיעולשאלות

הזדמנותהמבחןבמבנההרואה 8מזורשלההמלצותרוח
שללהקטנהגרמזהשילובשיטתית.למידהלעידוד

מפניהבמ"מ,עמבעבודהשקיימתההעתקותתופעת

להצליחמהמתמנענהשהעתקותהבינושהטטודנטימ
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הביעוהטמטטרלתיבתח :התנסןתתןראמןורכישת

התרגולבשיטתשינוילביצועדותגהתנרביםטטודנטים

למהמעברולמידהמאמציםמהםהדורשתלשיטהולמעבר

שלגבימעידותזהמחקרתוצאותבעבר.מהםשנדרש

ביןהטמטטרבמהלךהתקרבותחלהקורטיםשלושה

להטבירניתן .המרציםעמדותלביןהטטודנטיםעמדות

תאזיהוהטטודנטיםוהןיםצהמרשהןבכךוזהתקרבות

אתלשפרביכולתהוהאמינובמערכתהטמווהפוטנציאל

הנלמדהחומרלהבנתהקשוריםבהיבטיםהלמידהתהליכי

בהתאם-בשיעורהטטודנטיםשלהמעורבותולהנדלת

עליונהחשיבותהאהרו 2אמתבזמןהוראהשללנישה

המרציםהקורט.במהלךהטטודנטיםלקשייבהתייחטות

נטוראשונה,פעםזוהמערכתבעזרתותרנלושלימדו

התרנולאתאליווצרפוהמטורתיהתרנולאתלהמשיך

עלהמטלותשעומטהייתההתוצאה .הבמ"מבעזרת

ברורשהיהמבליגדלהטמטטר,בתחילתם,יהטטודנט

בטיום .משקיעיםשהםהנוטףהמאמץלהםתורםמהלהם

הם ,במערכתהטטודנטיםאמוןהשתפרכאשר ,הטמטטר

שהטילההעומטמולליתרונותיהיותרגדולמשקליחטו

 .באמצעותההעבודהעליהם

שלהלימודיםשנתכי,התבררלציפיותינוודנבני

היולאשלהםהמוקדםהניטיוןאובמכללההטטודנטים

הבמ"מ.שילובבנושאלעמדותיהםביחטטוביםמנבאים

טטודנטיםלמדושבו "מחשבים"רשתותבקורטלדונמה:

קדמית,אבלמידהרבוותקבמחשביםנרחברקעבעלי

תחילתביןהטטודנטיםבעמדותהשיפורמידתהייתה

הקורטיםלשלושתבהשוואה,קטנהטיומולביןהקורט

יותרםצמצומרקעלטטודנטיםהיהשבהםהאחרים

להטבירניתןזאתבלימודים.וותקופחותבמחשבים

הרקעבעליהטטודנטיםבקרבותריהרבהבפתיחות

עיקריתכנותיכליבמחשביםרואיםשאינםהמצומצם,

אתלראותמוכניםאלאלמחשבים,במחלקהכעמיתיהם

 .ולבדיקתומידעלהעברתברשתהטמוןהפוטנציאל

התרגולאתלשלבממליציםאנוהמחקר,תוצאותבעקבות

יהנפדנובלווי ,אקדמייםבקורטיםהבמ"מבאמצעות

המעורבותואתהפעילההלמידהחשיבותאתהמדגישה

אתמחזקותזהמחקרמטקנותבקורט.הטטודנטיםשל

ההוראהאתלשפרזוישהנבאמצעותשניתןההערכה

 .והטכנולוגיהההנדטההמדע,בלימודי
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