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איךבדקוהראשון.השיעורלפניהכיתהחדראתטקרו

אתלהפעילאיךהצלונים,אוהווילונותאתלהטיט

אודיו-ויזואלימכשירוכלהאווירמיזוגאתהאורות,

שלמטולשקופיות,אושקפים(מקרןבושתשתמשו

הלוחעלידכםשכתבודאו .וכדומה)מיקרופוןמחשב,

שלהאחרונהמהשורהגםלקראוואפשרמטפיקגדול

 .בכיתההמושבים

השיעוראתפתחו .מהשגרהביציאהבהפתעה,התחילו

בדרך ,לומצפיםאינםשהתלמידיםמשהובעש"ת

התלמידים.אתשתגרהמענ"נת

לכיתהבואו .הקורטכללמשךבכיתההאווירהאתבנו

התלמידיםעםפורמליבלתיבאופןשוחחוהזמן,לפני

 ,לכיתהבהיכנטםהתלמידיםאתברכולבוא,שהקדימו

ותנושאלותעודדובזמן.השיעוראתוט"מוהתחילו

בזמןכראויהשתמשו .לדברהזדמנויותלתלמידים

הישארו .ואנרגיה,התלהבותעצמיביטחון,הפגינוהשיעור

עםשובולשוחחשאלותעללהשיבכדיהשיעוראחרי

התלמידיםאתהזמינואופורמלי,לאבאופןתלמידים

לשוחחלבואאולמשרדכםללוותכםבכךהמעונ"נים

 .הקבלהבשעתעמכם

 Dיסטרטיביי Jאדמי Dי Jיי Jבעטיפוכ
יבהירזהומטפרו.הקורטשםאתהלוחעלרשמו

שטעהומיהנכוןבחדרנמצאיםשהםהחדשיםלתלמידים

השיעור.תחילתלפנייעזוב

גיליוןהעבירו .רשומיםשאינםהתלמידיםבנושאטפלו

שאינםמועמדיםישאם .הנוכחיםלחתימתנוכחות

לגבימדיניותיששלכםלמחלקהאםבדקורשומים,

אתםמהלקבועיכוליםאתם-לאאם .ברישוםהעדפות

האחרונהשנתםשזותלמידיםלהעדיףלמשלמעדיפים,

צרפו .לקורטהקדםבדרישותהעומדיםכאלהאולתואר,

מעטישתמידשכןתכננתםמאשרתלמידיםיותר

הקורט.אתשעוזביםטטודנטים

 .שלוובטקציותבקורטוהמדיניותההליכיםאתהטבירו

ן leהראר IJJי eה
הקורטלעזיבתעבודות,להגשתלמבחנים,נהליםהטבירו

מעבדה,אותרגולבקבוצותמלווההקורטאם .וכדומה

הטטודנטיםולחלוקתלפעילותםההליכיםאתהטבירו

הקורטביןהיחטיםאתהטבירוהשונות.לטקציות

-כלל(בדרךאלובטקציותהמוריםאתהציגווהטקציות,
 .תפקידםואתיותר)גבוהיםלתאריםטטודנטים

 .שלכםהקבלהלשעותלבואהטטודנטיםאתעודדו

למעןזאת, .השיעוראתהקליטומתאים,זהאם

 .הראשוןהשיעוראתיחמיצושונותשמטיבותטטודנטים

בקורסככמידההבסיסיצירת

אתהציגומהם.ציפיותיכםאתלתלמידיםהבהירו

 ,במבחניםהתנהגות ,עבודותהגשתלגביציפיותיכם

בזמןהתנהגות ,לשיעוריםאיחוריםבשיעורים,נוכחות

השתתפות ,השיעורלקראתחומרקריאת ,השיעור

העבודהכמותלגביהערכתכם,בשיעורבדיונים

 .וכדומהלשיעורמשיעורלהשקיעצריכיםשהתלמידים

הטבירוהקורט.שלהקדםדרישותאתהציגו

כדילהםלהיותצריכיםוידעמיומנויותאילולטטודנטים

בקמפוטעזרהק"מתהאםצ"נו .הקורטחומראתלהבין

ניתןאיךלא,ואםחטריםומיומנויותידעלהשלמת

גדוליםהחטריםשאםהטבירו .אחרותבדרכיםלהשלימם

 .בושנכשליםלפניהקורטאתלעזוברצוימדי

שלהקרעידעלאבחוןשאלוןהעבירואובוחןערכו

ייכללולאהבוחןתוצאותהקורט.חומרלגביהתלמידים

הקורט.בציון

לתלמידיםהראו .הקורטשלהלמידהחומריאתהציגו

התוכנות ,המכשורהעזר,חוברותהלימוד,טפראת

ושעליהםהקורטבמהלךישתמשושבהםוהלומדות

 .לרכוש

ללמודאיךהדריכו .בקורטללמידהעזרהמקורותהציעו

יועילולמידהאטטרטגיותאילוובבית,בכיתה-בקורט

להצלחהללמודואיךבשיעוררשימותלרשוםאיךביותר,

אווטרטים,חוברותעזר,טפרילפניהםהציגו .במבחנים

אתהציגו .כאלהישאם-ההרצאותשלהקלטות

המתקשים.לפנישפתוחותעזרהלקבלתהאפשרויות

 .בוןודונוהטליבוטאתהציגו

עימה Jכיתהכאווירתהיסודותיית Jב

ככמידההמועיכה
כשהטטודנטים .הטטודנטיםביןקהליההרגשתבנו

פחותלהיותעשויהבכיתההאווירהזה,אתזהמכירים

 .בעבורםיותרנעימהגםולכןאינטימיתויותרמנוכרת

המגיעיםא'שנהשללטטודנטיםבמיוחדחשובהדבר

לכן .התיכוןהטפרביתשלמשפחתיתהכמעטמהמטגרת

להתארגןוגםזהאתזהלהכירלטטודנטיםשתעזרורצוי

בעיותפתרוןעלשיתופיתבעבודהאו ,למידהבקבוצות

 .פרויקטיםועל

לטטודנטיםשתטפקפעילותהראשוןלשיעורתכננו



e הקורסינ
זה.אתזהולהכירזהעםזהלדברהזדמנות

שלמשותפתברשתמקושריםאינםהקורטתלמידיאם

email , מטפרישמו,אתירשוםאחדכלשבודףהעבירו

הכיתהתלמידילכללאותושכפלו , emailוה-שלוהטלפון

 .השיעורשלהשניבחלקולהםוחלקובהפטקה

 :הטטודנטיםביןלקירובאחדותשיטות

 5-2שלבקבוצותהשיעורבזמןהתלמידיםאתארגנו-

 .זהבפניזהעצמםמציגיםקבוצהחבריכלתלמידים,

בפניחבריהאתלהציגיכולקבוצהכלנציגקטנותבכיתות

מאשרחברלהציגנוחיותרמרגישיםהתלמידים .הכיתה

 .עצמםאת

הפטקתאתיחדשיבלותלמידיםקבוצותארגנו-

הצהריים.

שיתופיתעבודהשלהחשיבותאתבמפורשציינו-

החומרשליותרטובהלהבנהאובעיותלפתרון

לבחינות.ולהתכוננות

 .'אשנהלתלמידיבייחודבקבוצות,למידהארגנו-

להתוודעלהםעזרולמידה,קבוצותליצוראותםעודדו

לשאולעליהםמקלהבקבוצהעבודה .מהםוללמודלחברים

הבעיותואזקבוצהמייצגיםשהםבטענהשאלותאתכם

שעבודהנמצאבמחקר .רביםלתלמידיםמשותפות

 .הלמידהאתמקדמתזהמטוגבקבוצות

אתללמודהשתדלו .בשמםלטטודנטיםקלרואהשתלדו

אחרתבדרךבשמםלהםלקרואאוהתלמידיםשמות

כשאתםאומצביעיםכשהםלמשלהשיעורים,במהלך

משדריםאתםבשמםבקריאהדיון.במהלךאליהםפונים

נוחהכיתהאווירתויוצריםבהםמתענייניםשאתםלהם

השתתפות.ומעודדת

בשמותלקריאהאוללימודאחדותשיטותלהלן

ובינוניים):קטניםלקורטים(בעיקרהתלמידים

לכםלהביאבקורטמהטטודנטיםבקשו :תמונות-

צלמואוהתמונהמאחורירשוםשמםעםפטפורטתמונות

 .תמונהכלעלהשםאתורשמופולרואידבמצלמתאותם

מתחתהשםאתורשמוניירדףעלהתמונותכלאתארגנו

 .שיעורבכלהשולחןעללפניכםזהדףשימו .תמונהלכל

אתבקשולטמטטרהראשוניםבשבועות :שמותתגי-

השם.עםתגבשיעוריכםלענודהתלמידיםכל

ומקופלים,גדוליםקרטוןכרטיטיהכינושמות:כרטיסי-

בזמןהשולחןעלהכרטיטאתלהציביוכלתלמידשכלכך

שמותאתרשמו .מטתייםכשהשיעוראותוולקפלהשיעור

אותםומטרונדולותבאותיותהכרטיטיםעלהתלמידים

עלהכרטיטאתמציבתלמידכל ,השיעורבזמן .לתלמידים

 .המאוחדות)באומותהמדינותנציגי(כמולפניוהשולחן

קבועיםמקומותעללשמורניתןאם :שמותתרשים-

בכיתה,הישיבהמקומותשלתרשיםהכינוהכיתה,בחדר

כדיהראשוןבשיעורהתלמידיםביןהתרשיםאתהעבירו

השתמשו .המתאיםבמקוםשמואתירשוםאחדשכל

השיעורים.במהלךזהבתרשים

לפניעצמואתלהצינתלמידכלבקשוקטןבקורט-

מדבר/ת.שהוא/היאפעםבכלהכיתה

דפיאוריקיםכרטיטיםחלקו .הטטודנטיםאתהכירו

טלפון,מטפריכתובת,שם, :למילויקטנוריותעםנייר

email , בתכניתהשנהוהתחום,לומדיםאליוהתואר

,האםהנוכחילקורטוהרלוונטייםשלקחוקורטיםלתואר,

להירשמםהטיבותלקורט,הקדםבדרישותעומדיםהם

מחוץענייןתחומיבקורט,ללמודמצפיםהםמהלקורט,

תעטוקהמקצועי,לעיטוקטנטטיביותתכניותללימודים,

 .נוכחית

הקורטאיךהטבירו .הטטודנטיםשללדאגותהתייחטו

לעזורשלכםהמחויבותאתוהדגימוצורכיהםאתישרת

 .אותםוהרניעוחששותיהםאתהפיגו .ללמודלהם

מכלבקשו .מהקורטהטטודנטיםלציפיותהתייחטו

ללמודמצפיםאתםמה-לשאלהלהניבהתלמידים

רוציםשאתםהמטרותמהןממנו?להפיקאוזהבקורט

וכישוריםמיומנויותידע,(איזהבקורטבלמידתכםלהשינ

ההוראהשתתנהלרוציםהייתםאיךלפתח)?רוציםאתם

רשמובכתב.אופהבעללהינתןיכולההתנובהבקורט?

תוכלובמההטבירו-בהןודונוהלוחעלהתשובותאת

ולמההקורטבמטנרתומטרותיהםציפיותיהםאחרלמלא

 .לצפותיוכלולא

טפרו .הקורטבנושאיעניינכםואתעצמכםאתהציגו

להתענייןהתחלתםאיךשלכם,המקצועיהרקעעלמעט

מלמדיםאתםולמהלכםחשובהואמדועהקורט,בנושא

 .הקורטשייךשאליולתחוםההתלהבותשדרו .הזהבקורט

מוטיבציהלעוררכדיבמעלהראשוןנורםהיאהתלהבותכם

הטטודנטים.בקרב

בהצכחה!

שלהבאיםהגיליונותבאחךייכתבוהצגתותוכנולקורס,סילבוסעריכתעלו.

העת.כתב
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