ה  gעכת םטודנטים ככיתות
גדוכות מאוד בקורס מבוא

ככיוכו Jיה

גיל· מרבך-עד  riאו] 7ברם  7טת ת; אב 7ב

המאמר מצינ אמצעי הוראה יצירתיי  ee Dולבו

הראשון .בהתאם לכ,ך תוכנן הקורט במטרה לקדם נישות
הוראה שבהן מי שעומד במרכז הוא הטטודנט )ולא

בקורס מבוא לביולוניה לתלמידי תואר רא  eו,l

המורה( והוא מעורב בשיעורים באופן פעיל .נישות אלו

 eהועבר על ידי פרופי סוקולוב באוניברסיטת

בהוראה ,מומלצות כיום על ידי ארנונים העוטקים בחינוך
המדע' •4

.University of Marytand - UMBC
במטרה לאפ  eר ולעודד הוראה ולמידה פעילות

א Oטרטגיות הוראה יצירתיות

בכיתות נדולות.

 eeוכנו נמהכר הקורס:

הקורס נבנה

 . 1גי(!ה אי(!ית לתלמידי D
עייפתי מלעמזד בפכי כיתזת גדזלזת של סטזדכטים
פסיביים  rשחלקם מקשיבים  rחלקם מכמכמים  rזחלקם
מדברים אחד עם השכי )לא בהכרח על כזשא
השיעזר(  .הרגשתי שהסטזדכטים מתעזררים בכל פעם

שאכי מכיח שקף חדש על המטזל  rזאז מכסים להעתיק

במרy

כל מילה שרשזמה בשקף ,כמזבו בלי יכזלת

להקשיב זלהתרכז

גילי מרבך-עד

בדברי •..

חייבת להיזת דרך ,חשבתי

לעצמי  ,לעזזר לסטזדכטים להיזת יזתר פעילים

בשיעזר •

20

לאחר

שנה שבהן לימד את הקורט בצורה מטורתית ,הוא

החליט לבנות אותו באופן שיאפשר ויעודד הוראה ולמידה
פעילות במטנרת האילוצים הקיימים בכיתות נדולות .
פרופ י טוקולוב מרצה בשנה בשני קורטי מבוא של כ-

250

טטודנטים  .קורט אחד הוא מעביר באופן מטורתי ואת

הקורט האחר באופן פעיל .הקורט "מבוא לביולוניה" אליו
מתייחט מאמר זה  ,הוא קורט טמטטריאלי  ,הבנוי משלוש

פנישות שבועיות של 50
בקבוצות המונות

30-25

דקות ,ופנישה אחת של תרנול
טטודנטים .שני עוזרי הוראה

מלווים את הקורט ,הם נוכחים בכל השיעורים ומשמשים

כמורים בכל קבוצות

שמותיהם  .הטטודנטים התבקשו לענוד את התנ בכל
שיעור  .בנוטף הם התבקשו להכין שלט )בנודל של דף
פוליו( ולרשום עליו את שמם הפרטי באותיות נדולות כך
שכאשר הם יצביעו בשיעור ,יניפו את השלט והמרצה יוכל

לפנות אליהם בשמם  .לקראת טוף הטמטטר יוכל המרצה
לזכור את שמותיהם של טטודנטים רבים .
במהלך השיעורים ,שני עוזרי ההוראה עולים ויורדים
במעברי האודיטוריום ומנישים מיקרופונים ניידים

דברים אלה נאמרו על ידי פרופי טוקולוב המלמד זה 25

שנה את קורט המבוא לביולוניה ) . ( Biology 100

בשיעור הראשון חולקו לכל הטטודנטים תנים ועליהם

התרנול•2

בשנים האחרונות נשמעת הטענה  , 3שלקורטי המבוא
באוניברטיטה ,כולל ביולוניה ,יש השפעה על החלטתם של
הטטודנטים אם להישאר בתחום שבו בחרו בתחילת דרכם .
לפיכך יש להתייחט בכובד ראש לטענות שקורטים אלה
ברובם מעודדים את הטטודנטים להיות פטיביים  ,ולעתים

קרובות נוטים "להבריח" טטודנטים טובים מן התואר

לטטודנטים שהצביעו על מנת לשאול שאלה  ,להעיר הערה

או לענות לשאלותיו של המרצה  .המרצה מעודד שאילת
שאלות מצד התלמידים נם במהלך השיעור ונם לאחריו.
לכן הטטודנטים מתבקשים להביא לכל שיעור מחברת
"כימית" )כל מה שנכתב מועתק על הדף התחתון(.
המרצה ממליץ לרשום במחברת זו שאלות ,הערות או
הארות שעולות במהלך השיעור  .ביציאה מן האודיטוריום
תלויה קופטת מכתבים והטטודנטים תולשים את הדף מן
המחברת )עותק נשאר במחברת( ומניחים בקופטה .

הטטודנטים יכולים לתקשר עם המרצה נם באמצעות
הדואר האלקטרוני  .מהניטיון שנצבר ,נראה שהמרצה

מקבל מן התלמידים כ 150-

הודעות בטמטטר העוטקות

בעניינים פרוצדורליים או תוכניים .המרצה עונה לכל

הטטודנטים באופן אישי תוך יום עד

יומיים• 5

. 2הפעלת הסטידנטי  Dבקביצית
במהלר ה(!יעיר ילאחריי
במהלך השבוע הראשון ללימודים ,עוזרי ההוראה
מחלקים באופן אקראי את הטטודנטים שבקורט לקבוצות
קטנות של שלושה עד חמישה טטודנטים לקבוצה .
הטטודנטים השייכים לקבוצה מטוימת מתבקשים לשבת

.,

דד י גיל י מדבך  -ע,ד דאש המגמה להודאת מדעי הח י ימ  ,החוג

להודאת המדע י מ  ,בית-הטפד לחינוך .

gi lim@post.tau.ac.il

יחד במהלך ההרצאות  .בזמן ההרצאות מטיל מדי פעם

בפעם המרצה על הטטודנטים לדון בקבוצות בבעיה
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א' 7רJ :ת /הלפר/
מטוימת או בחקר מקרה כלשהו .בדרך כלל מקצה המרצה

.ד

משתק' תפק'ד'ם :טטודנטים עולים לבמה ,משחקים

למטלות כאלה כחמש דקות .לאחר מכן מציגים נציגי

תפקידים של אטומים ומולקולות ומדגימים בכך את

הקבוצות בהצבעה ,או בפנייה ישירה של המרצה ,את

תהליך הפוטוטינתזה .או שהטטודנטים נעמדים אחד

תשובותיהם ולעתים מתפתח בעקבות כך דיון כיתתי.

אחר השני במעברים בין מקומות הישיבה ומדגימים

המרצה מעודד את הטטודנטים להיפגש בקבוצות גם לאחר

הולכה עצבית.

הלימודים .לדוגמה ,במהלך הקורט ניתנים לטטודנטים

e

שלושה מבחני ביניים  .לפני המבחנים מקבלים הטטודנטים

. 4מטלות ו יעורי בית במהלך הקורס

טדרה של שאלות חזרה למבחן והם מתבקשים לא לפנות

אחת המטרות העיקריות של המטלות שניתנות כשיעורי

בשאלות אל המרצה או אל עוזרי ההוראה אלא אל

בית היא לעודד ולהנחות את הטטודנטים לשאול שאלות

חבריהם שבקבוצה .במחקר שנערך בנושא ,נמצא שממוצע

שהמרצה מגדיר כשאלות טובות .8ארבע או חמש פעמים

הציונים של התלמידים שלמדו למבחן בקבוצות שנקבעו

במהלך הקורט מתבקשים הטטודנטים לקרוא פרק או

להם מראש על ידי צוות ההוראה בקורט ,היה גבוה מן

שניים מטפר הקורט לקראת השיעור הבא ולנטח שאלה

הממוצע של הטטודנטים שלמדו למבחן עם חברים אחרים

אחת )שאינה מופיעה בטפר( שעלתה במחשבתם לאחר

או כאלה שלמדו למבחן לבד .6

על טמך ממצאים אלה עודד

המרצה את הטטודנטים להיפגש גם באופן וירטואלי

בפורומים

קבוצתיים• 7

שקראו את הפרק .את השאלה יש להגיש למרצה .למטלה
זו שתי תכליות עיקריות .האחת ,לוודא שהטטודנטים אכן
קראו את הפרק .השנייה ,לאפשר למרצה לבדוק מה אינו
מובן לתלמידים ומהם הנושאים המעניינים אותם בתחום

 e . 3ימו e

באמצעי

המ en

ה

במהלך השיעורים משתמש המרצה באמצעי המחשה

התוכן המטוים .לדוגמה :לאחר קריאת הפרק העוטק
במערכת העיכול ,שאלות רבות התמקדו במחלות הבולמיה

שונים שתפקידם ,בנוטף להבהרת מושגים מופשטים,

והאנורקטיה ,והמרצה היקצה לכך זמן בשיעור הבא .בנוטף

"לעורר" את התלמידים ולגוון את מהלך השיעור  .להלן

למטלות אלו ,שלוש פעמים במהלך הטמטטר התבקשו

דוגמאות אחדות לאמצעי המחשה כאלה:
א.

ב.

הטטודנטים לכתוב עבודת מחקר טביב שאלה מטוימת.

מןדל'ם :בניית כרומוזומים מפלטטלינה על מטול

העבודה כללה שלושה חלקים :טקירה טפרותית בנושא,

המשקף גם את צבעו של החומר המונח עליו .בעזרת

הטבר על המקורות שעליהם הטתמכו הטטודנטים )איך הם

המודל מודגמים תהליכי מיטוזה ומיוזה.

יודעים שהם מהימנים?( וניטוח שתי שאלות שעלו במהלך

הדגמןת :בהצגת הנושא "מהם חיים?" המרצה מביא

עריכת המחקר .העבודות נבדקו כולן על ידי המרצה ועוזרי

מערבל מזון לכיתה ,טוחן בתוכו עגבנייה ושואל את

ההוראה והוחזרו לטטודנטים עם ציון והערות.

הטטודנטים אם לדעתם העגבנייה המרוטקת היא דבר

ג.

חי? כתוצאה מכך נפתח דיון בשאלה האם עגבנייה

.5

שנקטפה מהשיח היא דבר חי ,האם זרע הוא דבר חי

ציון הקורט מורכב משלושה חלקים :כשליש מן הציון

הערכת

ה Oטודנטי- D

ציוו הקורס

משוקלל על פי השתתפות הטטודנטים בשיעורים

וכדומה.

) ( 35%

ס'מןלצ'ןת מתשב :לדוגמה ,המחשה של פעולת תאי

ובקבוצות התרגול .בציון זה נלקחים בחשבון הערכה

עצב .

אישית של הטטודנטים את עצמם ואת חבריהם לקבוצה,

7
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 דיווח אישי על השתתפות,הערכת עוזר ההוראה
 הבאת מאמרים מן העיתונות בצירוף הסבר,בשיעורים

נוספים נקבעים על פי שקלול ציוני

וציוני הבחנים שניתנו

( 30% )

35 % . כתוב וכדומה

המבחנים במהלך הסמסטר

,ברירה-השאלות במבחנים הן מסוג רב

(. 5% )

בתרגולים

אך הן מעודדות חשיבה ומבוססות בעיקר על הבנה ורק

הנותרים הם ממוצע הציונים בשלוש

30% .מעט על זיכרון

מטלות המחקר שהוגשו על ידי הסטודנטים במהלך
.הסמסטר

 טודנטיסOכ ה

e הקורס מנקודת המבט

ניתוח שאלוני המשוב האנונימיים שמולאו על ידי
 שכמחצית מן,הסטודנטים בסוף הסמסטר הראה

 דוגמה.הסטודנטים אהבו את ההוראה הפעילה בקורס

 הייתי מאוד ספקן והתנגדתי, "בהתחלה:לתגובות כאלו
 אך לאחר שעברתי את,לגישת ההוראה הלא שגרתית הזו
 "אהבתי את:' נהניתי מאוד מן השיעורים,השוק הראשוני

 ואני חושב שלמדתי בקורס הזה,הטכניקה החדשה הזו

 כשליש מן הסטודנטים. "יותר מאשר בכל שיעור מדע אחר
 כפי,הביעו אי שביעות רצון מסגנון ההוראה בקורס

 "בקורס מבוא אני מעדיף:שתיאר זאת אחד הסטודנטים

 אני,לשמוע הרצאה מאשר להשתתף בדיונים כיתתיים
 חשיבה מופשטת יכולה.רוצה לקבל מידע קונקרטי
 שאר. "להתבצע רק לאחר שכבר יש ידע בסיסי
.היו אדישים לסגנון ההוראה

( 20%- )כ

הסטודנטים

 סגנון הוראה מסוים, כפי שעולה מתגובות הסטודנטים
עשוי להיתפס כמועיל על ידי חלק מן הסטודנטים וכבלתי
 במאמר זה. כך גם לגבי המרצים.מועיל על ידי אחרים
תיארנו מגוון של אמצעי הוראה יצירתיים ששולבו במהלך
 כדי לקיים למידה פעילה בשיעור אין הכרח לכלול.הקורס

 גם בקורס הניתן, ומאידך,את כל אמצעי ההוראה שנזכרו
 במינון זה או,על דרך ההוראה המסורתית ניתן לשלב
. את מרבית אמצעי ההוראה הללו,אחר

'דוקטורט שלי הצטרפתי למחקר של פרופ-במסגרת הפוסט

.2

.  הקורס שמתואר לעיל הוא חלק ממחקר בו חמש שנים. סוקולוב
 והם,במהלך המחקר ערכנו מעקב ותיעוד של הקורסים הפעילים
הושוו לקורסים מסורתיים מקבילים שהועברו על ידי אותו
 מטרת המחקר העיקרית הייתה לדבוק האם "הוראה.מרצה

פעילה " )של קורס המבוא ומעדבת המבוא שנלמדים בשנה
הראשונה בתואר הראשוו בביולוגיה( משפיעה על תפיסת
 על הישגיהם, על יחסם למדע, הסטודנטים את טיבו של המדע
 על הישג יה ם במבחו משווה ועל עזיבת,בקורסים שנלמדו
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