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ועליהםתניםהטטודנטיםלכלחולקוהראשוןבשיעור

בכלהתנאתלענודהתבקשוהטטודנטים .שמותיהם

דףשל(בנודלשלטלהכיןהתבקשוהםבנוטף .שיעור

כךנדולותבאותיותהפרטישמםאתעליוולרשוםפוליו)

יוכלוהמרצההשלטאתיניפובשיעור,יצביעוהםשכאשר

המרצהיוכלהטמטטרטוףלקראת .בשמםאליהםלפנות

 .רביםטטודנטיםשלשמותיהםאתלזכור

ויורדיםעוליםההוראהעוזרישניהשיעורים,במהלך

ניידיםמיקרופוניםומנישיםהאודיטוריוםבמעברי

הערהלהעיר ,שאלהלשאולמנתעלשהצביעולטטודנטים

שאילתמעודדהמרצה .המרצהשללשאלותיולענותאו

לאחריו.ונםהשיעורבמהלךנםהתלמידיםמצדשאלות

מחברתשיעורלכללהביאמתבקשיםהטטודנטיםלכן

התחתון).הדףעלמועתקשנכתבמה(כל"כימית"

אוהערותשאלות,זובמחברתלרשוםממליץהמרצה

האודיטוריוםמןביציאה .השיעורבמהלךשעולותהארות

מןהדףאתתולשיםוהטטודנטיםמכתביםקופטתתלויה

 .בקופטהומניחיםבמחברת)נשאר(עותקהמחברת

באמצעותנםהמרצהעםלתקשריכוליםהטטודנטים

שהמרצהנראהשנצבר,מהניטיון .האלקטרוניהדואר

העוטקותבטמטטרהודעות-150כהתלמידיםמןמקבל

לכלעונההמרצהתוכניים.אופרוצדורלייםבעניינים

 • 5יומייםעדיוםתוךאישיבאופןהטטודנטים

בקביצית Dהסטידנטי.הפעלת 2

ילאחרייה)!יעירבמהלר

ההוראהעוזריללימודים,הראשוןהשבועבמהלך

לקבוצותשבקורטהטטודנטיםאתאקראיבאופןמחלקים

 .לקבוצהטטודנטיםחמישהעדשלושהשלקטנות

לשבתמתבקשיםמטוימתלקבוצההשייכיםהטטודנטים

פעםמדימטילההרצאותבזמן .ההרצאותבמהלךיחד

בבעיהבקבוצותלדוןהטטודנטיםעלהמרצהבפעם
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נציגימציגיםמכןלאחרדקות.כחמשכאלהלמטלות

אתהמרצה,שלישירהבפנייהאובהצבעה,הקבוצות
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לאחרגםבקבוצותלהיפגשהטטודנטיםאתמעודדהמרצה
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אלאלאההוראהעוזריאלאוהמרצהאלבשאלות
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מןגבוההיהבקורט,ההוראהצוותידיעלמראשלהם

אחריםחבריםעםלמבחןשלמדוהטטודנטיםשלהממוצע

עודדאלהממצאיםטמךעל . 6לבדלמבחןשלמדוכאלהאו

וירטואליבאופןגםלהיפגשהטטודנטיםאתהמרצה

 • 7קבוצתייםבפורומים
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המחשהבאמצעיהמרצהמשתמשהשיעוריםבמהלך

מופשטים,מושגיםלהבהרתבנוטףשתפקידם,שונים

להלן .השיעורמהלךאתולגווןהתלמידיםאת"לעורר"

כאלה:המחשהלאמצעיאחדותדוגמאות

מטולעלמפלטטלינהכרומוזומיםבנייתמןדל'ם:א.

בעזרתעליו.המונחהחומרשלצבעואתגםהמשקף

ומיוזה.מיטוזהתהליכימודגמיםהמודל

מביאהמרצהחיים?""מהםהנושאבהצגתהדגמןת:ב.

אתושואלעגבנייהבתוכוטוחןלכיתה,מזוןמערבל

דברהיאהמרוטקתהעגבנייהלדעתםאםהטטודנטים

עגבנייההאםבשאלהדיוןנפתחמכךכתוצאהחי?

חידברהואזרעהאםחי,דברהיאמהשיחשנקטפה

וכדומה.

תאיפעולתשלהמחשהלדוגמה,מתשב:ס'מןלצ'ןתג.
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משחקיםלבמה,עוליםטטודנטיםתפק'ד'ם:משתק'.ד

אתבכךומדגימיםומולקולותאטומיםשלתפקידים

אחדנעמדיםשהטטודנטיםאוהפוטוטינתזה.תהליך

ומדגימיםהישיבהמקומותביןבמעבריםהשניאחר

עצבית.הולכה

הקורסבמהלךביתיעורי eו.מטלות 4

כשיעורישניתנותהמטלותשלהעיקריותהמטרותאחת

שאלותלשאולהטטודנטיםאתולהנחותלעודדהיאבית

פעמיםחמשאוארבע . 8טובותכשאלותמגדירשהמרצה

אופרקלקרואהטטודנטיםמתבקשיםהקורטבמהלך

שאלהולנטחהבאהשיעורלקראתהקורטמטפרשניים

לאחרבמחשבתםשעלתהבטפר)מופיעה(שאינהאחת

למטלהלמרצה.להגישישהשאלהאתהפרק.אתשקראו

אכןשהטטודנטיםלוודאהאחת,עיקריות.תכליותשתיזו

אינומהלבדוקלמרצהלאפשרהשנייה,הפרק.אתקראו

בתחוםאותםהמענייניםהנושאיםומהםלתלמידיםמובן

העוטקהפרקקריאתלאחרלדוגמה:המטוים.התוכן

הבולמיהבמחלותהתמקדורבות,שאלותהעיכולבמערכת

בנוטףהבא.בשיעורזמןלכךהיקצהוהמרצהוהאנורקטיה,

התבקשוהטמטטרבמהלךפעמיםשלושאלו,למטלות

מטוימת.שאלהטביבמחקרעבודתלכתובהטטודנטים

בנושא,טפרותיתטקירהחלקים:שלושהכללההעבודה

הם(איךהטטודנטיםהטתמכושעליהםהמקורותעלהטבר

במהלךשעלושאלותשתיוניטוחמהימנים?)שהםיודעים

ועוזריהמרצהידיעלכולןנבדקוהעבודותהמחקר.עריכת

והערות.ציוןעםלטטודנטיםוהוחזרוההוראה

7 
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הציוןמןכשלישחלקים:משלושהמורכבהקורטציון

בשיעוריםהטטודנטיםהשתתפותפיעלמשוקלל ) 35% (

הערכהבחשבוןנלקחיםזהבציוןהתרגול.ובקבוצות

לקבוצה,חבריהםואתעצמםאתהטטודנטיםשלאישית



השתתפותעלאישידיווחההוראה,עוזרהערכת

הסברבצירוףהעיתונותמןמאמריםהבאתבשיעורים,

ציונישקלולפיעלנקבעיםנוספים 35% .וכדומהכתוב

שניתנוהבחניםוציוני ) 30% (הסמסטרבמהלךהמבחנים

רב-ברירה,מסוגהןבמבחניםהשאלות .) 5% (בתרגולים

ורקהבנהעלבעיקרומבוססותחשיבהמעודדותהןאך

בשלושהציוניםממוצעהםהנותרים 30%זיכרון.עלמעט

במהלךהסטודנטיםידיעלשהוגשוהמחקרמטלות

הסמסטר.

טודנטיס Oהכ eהמבטמנקודתהקורס
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ידיעלשמולאוהאנונימייםהמשובשאלוניניתוח

מןשכמחציתהראה,הסמסטרבסוףהסטודנטים

דוגמהבקורס.הפעילהההוראהאתאהבוהסטודנטים

והתנגדתיספקןמאודהייתי"בהתחלה,כאלו:לתגובות

אתשעברתילאחראךהזו,שגרתיתהלאההוראהלגישת

את"אהבתיהשיעורים':מןמאודנהניתיהראשוני,השוק

הזהבקורסשלמדתיחושבואניהזו,החדשההטכניקה

הסטודנטיםמןכשליש .אחר"מדעשיעורבכלמאשריותר

כפיבקורס,ההוראהמסגנוןרצוןשביעותאיהביעו

מעדיףאנימבוא"בקורסהסטודנטים:אחדזאתשתיאר

אניכיתתיים,בדיוניםלהשתתףמאשרהרצאהלשמוע

יכולהמופשטתחשיבהקונקרטי.מידעלקבלרוצה

שאר .בסיסי"ידעיששכברלאחררקלהתבצע

ההוראה.לסגנוןאדישיםהיו )-20%(כהסטודנטים

מסויםהוראהסגנון ,הסטודנטיםמתגובותשעולהכפי

וכבלתיהסטודנטיםמןחלקידיעלכמועיללהיתפסעשוי

זהבמאמרהמרצים.לגביגםכךאחרים.ידיעלמועיל

במהלךששולבויצירתייםהוראהאמצעישלמגווןתיארנו

לכלולהכרחאיןבשיעורפעילהלמידהלקייםכדיהקורס.

הניתןבקורסגםומאידך,שנזכרו,ההוראהאמצעיכלאת

אוזהבמינוןלשלב,ניתןהמסורתיתההוראהדרךעל

הללו.ההוראהאמצעימרביתאתאחר,

פרופ'שללמחקרהצטרפתישליהפוסט-דוקטורטבמסגרת . 2

 .שניםחמשבוממחקרחלקהואלעילשמתוארהקורס .סוקולוב

והםהפעילים,הקורסיםשלותיעודמעקבערכנוהמחקרבמהלך

אותוידיעלשהועברומקביליםמסורתייםלקורסיםהושוו

"הוראההאםלדבוקהייתההעיקריתהמחקרמטרתמרצה.

בשנהשנלמדיםהמבואומעדבתהמבואקורס(של "פעילה

תפיסתעלמשפיעהבביולוגיה)הראשוובתוארהראשונה

הישגיהםעללמדע,יחסםעל ,המדעשלטיבואתהסטודנטים

עזיבתועלמשווהבמבחוםיההישגעלשנלמדו,בקורסים
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