
ולמידהסטודנטים

פעולה?למודהמאמצוםכוצד

פונדקודד

יעקובזוופיאנה

קטעיטולדנודבורה

רוזנרשמריהו

 , 4רוזנרשמרוהו , 3ו lJקטטולדנודבורה , 2קובזון lJופואנהפונדקי,ודד

בראודהאורטלהנדסההאקדמותהמכללה

ההוראהשיטתשלמגבלותיהאתתיארורביםחקריםמ

דובשיטה . 7,6,5הרצאהעלהמבוססתהמסורתית

אינםמרביתם ,הדמןבמרביתפסיבייםהסטודנטים

מתקשיםוד,יעבשמעורבים

מידבשיעורארעמהלתאר

בלמידהשלמדוהסטודנטיםבקרבמהלימודיםהנשירהאחודי

בדרךשלמדולסטודנטיםבהשוואהותרינמוכיםהיופעילה

מסורתית.

האקדמיתהמכללההחליטהדאתבעקבות

בחלקלאמ"}בראודהאורטלהנדסה

כימיה,דיקה,(פיהמדעייםהמבואמקורסי

ללמידההוראהשלגישהמתמטיקה)

בקבוצות,למידהשלבמסגרתפעילה

כל .המסורתיתההוראהלגישתבנוסף

שות,יהגיבשתניתןהאלהמהקורסיםאחד

המועדפתהדרךאתלבחורכוליוהסטודנט

עליו.

המסורתיתבשיטהבהוראהקשיים

שיטותלפיתוחהובילובמכללה

המתמקודתכאלואחרות,הוראה

היבטיםמציגהמאמר .בסטודנט

באימוץהעוסקפרויקטשלשונים

פעילהללמידההוראהשיטות

ובוחןבמכללה,מרציםידיעל

בכיתהיחסיםשלמערכותשלוש

בלמידהמתמקדיםסיומו,לאחר

מבחנים,לקראתרקהילפע

סותיהםיתפאתמציגיםאינם

במהלךאותןמברריםואינם

 . 9,8הלמידה

האלההממצאיםבעקבות

שיטותתיהברבארצותגובשו

 ,להיפעללמידההוראהשל

הסטודנטיםאתהמפעילות

באמצעותהשיעורבמהלך

לויותיופעדיוניםכתיבה,קריאה,

דרךכיעולהממחקריםנוספות.

הסטודנטיםמרביתשלוריעבשלהעיפהשתתפותלקידוםיעילה

מסורתיתמהוראההמעבר

בקבוצותללמידהלהוראה

שלחשיבהידפוסבשינויכרוךדהמעבר

הסטודנטיםעל .!סכאחדוסטודנטיםמרצים

למצבהמרצה,דבריורישוםקליטהשעיקרופסיביממצבלעבור

 ,רעיונותלהעלותהלימו,דינושאאתבקבוצהלבחוןעליהםשבו

בהקשרוסטודנטיםמרציםבין

אלו.בשיטותבהוראהלהצלחה

הסטודנטיםבקבוצותהלמידהכדיתוך .בקבוצותלמידההיא

באשרלהסכמהמגיעיםאותם,םיבוחנ ,חדשיםרעיונותמעלים

אתמכיריםבקבוצהשהסטודנטיםמכיווןוכדומה.פעולהלדרכי

הם ,המרצהמאשרותריטובחבריהםשלהאסוציאציותעולם

המוכרתבשפהמדעייםרעיונותעמיתיהםבפנילהציגמצליחים

 .יעילהקליטהלהםומאפשרתלהם

שיטותליישםרביםניסיונותנעשוהאחרונותהשנים 20במהלך

למדעים(הכוונההמדעיםבתחומיפעילהללמידההוראהשל

הניסיונותאתשליוואחדיםמחקרים .)המתמטיקהמבוססי

בהשוואההסטודנטיםשלםיבהישגמסויםשיפורהציגוהאלה

סטודנטיםכינמצאעודהמסורתית.בגישהבלמידהלהישגים

יותרעמוקהמעורבותחשופעילהלמידהבשיטותשלמדו

אתהבינושגרתיות,לאבעיותיותרטובפתרו ,בשיעורים

ועו,דדאתהמרצה.עםיותרטובקשרוקיימוותריטובהמושגים

 ,בלמידההתקשוביח'דתראשפונדק,ודדד"ר .,

dpundak@braude.ac.il 

fianaלתוכנה,המחלקהיעקובזוו,פיאנהד"ר . 2 @israel.net 

למתמטיקה,היחידה ,קיטעיטולדנודבורהד"ר . 3

dvora@braude.ac.il 

.shrozner@braude.acהמכללה,נשיארוזנר,שמריהו"רד . 4 il 

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול-האההוררשותוה Jiהנ Jע Iו 8

למצביםולהגיבאחריםצוותחברישללהצעותמשובלתת

והםהידעמקורשהםממצבלעבורהמרציםעלחדשים.

לסטודנטיםעודריםשהםלמצבלסטודנטים"אותו"מעבירים

שלמרותמראההמחקר .בכךאותםומדריכיםבקבוצותללמוד

במקריםקיימתעדייןכדו,הוראהשלבשיטותמוכחותהצלחות

הגדולהשינויעקבכ,ךילפאלו!!.שיטותלאימו"}התנגדותרבים

אותםלשכנעהיהצריך ,מהמרציםשנדרשההוראהבדרכי

לה.עיהפדהיללמההוראהביתרונות

 .הכיתהחדרשלהמבנהבשינויגםכרוךפעילהללמידההמעבר

אךמסורתיים,כיתותיבמבנלהיפעלמידהליישםניתןאמנם

כפימחדש,הכיתהחדרעוצבדוגישהשאימצורביםבמוסדות

 . 1באיורלראותתןישנ

פעילהללמידההוראהשלהפרויקטהפעלת

היבטיוובחינתבמכללה

הופעלבמדעיםיסודבקורסיפעילהללמידההוראהשלהפרויקט

בהפעלתו .)ו-תשס"ד"תשס(האחרונותהשנתייםבמהלךבמכללה

צפוןבאוניברסיטתהבריתבארצותשפותחהגישההמכללהאימצה

הואדוגישהשלהחשוביםהעקרונותאחד .! 3Mזו-וב ! 2קרוליינה

 ! 4עליהםהמועדףההוראהסגנוןאתלבחורלסטודנטיםלאפשר



 . 15סטודנטיםשלהלמידהדפוסילמגווןההוראהאתלהתאיםובכך

בפרויקט.המשתתפיםאתמציגה 1טבלה

הבאות:השאלותבוונבחנוהערכהבמחקרלווההפרויקט

בקורסיולמידהבהוראהלקשייםמודעיםהמרציםמידהבאידו .א

במדעים?מבוא

הוראהשיטותלאמ')מוכנותהמרציםאצלקיימתמידהבאידו .ב

שדוהו?הקשייםעםהמתמודדותפעילהללמידה

ומרציםסטודנטיםביןבכיתהמתפתחותיחסיםמערכותאילוג.

מוצלחת?פעילההוראהשלבמקרה

הבחינההפרויקט.קיוםשלהשנתייםבמהלךנבחנואלושאלות

נערכוהראיונותמהמרצים.אחדכלעםראיונותשניעלהתבססה

ולקראתהפרויקטבמסגרתלימדושבוהראשוןהסמסטרבתחילת

בשיעוריםאחדותתצפיותעלהתבססהנהיהבחלכ.ךבנוסףסופו.

תיעדוהתצפיתנים .הפעילהבגישהשניתנומהקורסיםאחדכלשל

הדמןבפרקהמרציםשנקטוההוראהשיטותאתדקותלחמשאחת

 .האחרונותהדקותחמששל

ההערכהמחקרממצאי

בקורסיולמידהבהוראהלקשייםמודעיםהמרציםהאםא:שאלה

המסורתית?ההוראהבשיטתבמדעיםמבוא

המרציםכיעולההמרציםעםומהראיונותרלוונטיתספרותמסקירת

ובלמידה:בהוראההבאיםלקשייםמודעיםויה

יסוד.מושגיבהבנתמתקשיםסטודנטים •

מתקשיםומרציםשונות,בדרכיםלומדיםשוניםסטודנטים •

השונים.הלמידהלסגנונותההוראהאתלהתאים

שקשה ) miscoח ceptioח s (שגויותתפישותישלסטודנטים •

 .לשנותן

בעיות.בפתרוןמיומנותשלנמוכהרמהישלסטודנטים •

לדוגמה,-הסטודנטיםהבנתאתלהעריךמתקשיםמרצים •

 .הבנהעלבהכרחמצביעותאינןםיבמבחננכונותתשובות

אתלהנחותניתןלאההרצאה)(בשיטתהשיעורבמהלך •

 .כדוהנחיהשלהחשיבותלמרותאישי,באופןהסטודנטים

שלשיטותלאמ')מוכנותהמרציםאצלקיימתמידהבאידוב:שאלה

שדוהו?הקשייםעםהמתמודדותפעילהללמידההוראה

ההוראהשיטותליישוםבאשרשאלותלמרציםהוצגובראיונות

התצפיותממצאיעםהוצלבדהמידעהשיעורים.במהלךהפעילה

 .בשיעוריםשנערכו

חמישהשרואיינו,מרציםתשעהשמביןמראותהניתוחתוצאות

שלושהבקבוצות,ההוראהשיטתשלההיבטיםמרביתאתאימצו

אימ')שלאכמעטאחדומרצהבלב,דחלקיבאופןאלההיבטיםאימצו

המסורתית.ההוראהבשיטתללמדוהמשיךהאלהמההיבטיםדבר

ההוראהשיטותאתלאמ')מהמרציםשמנעוהעיקריותהסיבות

היו:מהראיונות,שדוהוכפיבמלואה,פעילהללמידה

השיעורים.בהכנתעבודהעומס •

 .בשיעורהשליטהיכולתהקטנת •

 .לומדיםשלקבוצותלהפעילצורך •

 1טבלה

וסטודנטיםמרציםקורסים,הפרויקט:אוכלוסיית

הוראהשעותטטודנטיםמטפרמטפרשנת

בשבועבקורטמצריםהלימודים

 5 75 2ן"תשס

 5 68 2תשס"ן 2פיזיקה

 6 73 2תשס"ןומ"א Iחד

 6 38ן"תשס 2"א Iחד

 4 72 2ן"תשסהיכימ

 6ו 02 2תשס"זומא" Iחד

 4 8ו 2תשס"זכימיה

 4 98 2תשס"זופיזיקה

 1איור

פעילהללמידההכיתהחדרמבנה

 n*נ, rjf'Cו
'" 9'!j 

, 

להנדסההאקדמיתבמכללהפעילהללמידההכיתהחדרמבנה

תשעהעגולים,שולחנותסביביושביםהסטודנטיםבראודה.אורט

למידה,קבוצתמהוויםסטודנטיםשלושהשולחו.כללידסטודנטים

מיקום .המרצהמחשבאלברשתהמחוברמחשבישקבוצהולכל

 .הכיתהבמרכךהואהמרצה
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הסילבוס,כלאתללמדיספיקושלאחשש •

 ,! 9מעמיתיםבמשובמחסוד •

השיטהבאימו')שהצליחוהמרציםחמשתכיעולההראיונותמן

תמיכההפרויקט,שלהפיתוחמצוותבעבודתםתמיכהוקיבלוביקשו

הזדמנויותלנצלמיידי,באופןבכיתהידועיםאלזהותלהםפשרהאזו

הסטודנטיםועםלהוראהעמיתעםאקדמישיחלנהלאו ,למידה

השיעור,במהלך

חלקיבאופןרקהשיטהאתשאימצוהמרציםשלושתמביןשניים

ללמדלהפסיקהחליטובכללהשיטהאתאימ')שלאוהמרצה

ללמדוחזרומכןשלאחרהלימודיםבשנתפעילההוראהשלבגישה

פעילההוראהשלהיבטיםשילובתוך ,תימסורתהוראהשלבשיטה

להמשיךהחליטוםיהנותרהמרציםששתלעומתם,בהרצאותיהם,

אתוהעמיקומכןשלאחרבשנהגםפעילהללמידהבמרכזללמד

מגווןאתהרחיבוהםלכ,ןבנוסף ,זוהוראהלשיטתמחויבותם

האלההממצאיםשלימדו,בקורסיםהפעילהההוראהשיטות

דומיםפרויקטיםלגבישנערכודומיםלמחקריםבהתאמהעומדים

שהיכולתמצאוהאלההמחקרים , MIT-ובקרולינהצפוןבאוניברסיטת

המרצהשמייחסבחשיבותמותניתהפעילהההוראהבגישתלהתמיד

ולהתמודדותההוראהבמהלךהסטודנטיםשלהלמידהקשיילזיהוי

המורההתמדתאתלקדםכדישכ,ןהיות ,! 3 ,! 2הללוהקשייםעם

לגביהמורהשלהתפיסותאתלזהותחשובפעילה,האבהורבשימוש

מוצגזהזיהוי ,פעילההאהורשללשיטותהמעברולגביהלמידהקשיי

בהמשך,

מתפתחותומרציםסטודנטיםביןיחסיםמערכותאילוג:שאלה

מוצלחת?פעילההוראהשלבמקרהבכיתה

יחסיםמערכותשלושזוהובשיעוריםהתצפיותובמהלךבראיונות

הסטודנטיםביןיחסיםהלמידה:במהלךהכיתהבחדרשהתפתחו

מרציםשניביןויחסיםם;יוהסטודנטהמרצהביןיחסים ;עצמםןילב

 ,)"עמיתיםהוראת"במסגרת(בו'זמניתבכיתהשלימדו

ביןהמתפתחתהיחסיםמערכתעצמם:לביןהסטודנטיםביןיחסים

 ,! 6בספרותבהרחבהנידונהבקבוצותלמידהשלבמהלךסטודנטים

בקבוצות:עבודהשלהבאיםבהיבטיםבעיקרעוסקתשהיאנמצא

בעיהוהצגתתיעודביקורת,הקשבה,דיון,הובלתכישוריפיתוח

לסטודנטיםמאפשרתזומערכתכינמצא ,עמיתיםבפניופתרונה

הנרכשדעיהתאלתאר ,עצמםבכוחותחדשידעלגלות ,ידעלבנות

ההוראהגישתתא )'מאלשנטומרצים ,צוותבעבודתולהרחיבו

 ,זהמסוגהיחסיםמערכתשלהחשיבותאתהדגישו ,הפעילה

שיטתאתאימצואשלמרציםכינמצא,מרצה-סטודנטים:יחסי

מרצה-סטודנטיםיחסימערכתאתליישםהמשיכוהפעילהההוראה

בכיתהשולטהמורהשבההמסורתית,מההוראהלהםהמוכרת

לאמ')שהחליטומרציםלעומתם, ,לסטודנטיםשלוהידעאתומעביר

מרצה-יחסיבמערכתחדשהגישהיצרוהפעילה,הלמידהשיטתאת

כמעודדכמנחה,הקבוצהאתמלווההמרצהזושהיבג ,סטודנטים

ילמבומגיעהדיוןשראככמחל') ,למידההזדמנויותעםבהתמודדות

חדשים,חשיבהכיווניוכמציעסתום

שנישבהםבמקריםקיימתכזוםייחסמערכתמרצה-מרצה:יחסי

מחקר ,יחדיוותואםיומלמדהקורסאתמתכננים )יותראו(מרצים

20 U I הנ)Ji הI למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשות

עלרבההשפעהכבעלותאותןמציגך!כאלויחסיםמערכותשבדק

במסגרתדה,יבלמקשייםעלהתגברותועלהלמידהמטרותהשגת

שתיידיעלשפותחבקורסכזובמערכתהתנסינושלנוהפרויקט

טוייבלידיאבזהואמון ,לזוזורבמוןארחשולואמרצותמרצות,

המרצהקשההיבסוגשראכלמשלהשיעור,במהלךרבותבדרכים

אתשיניחנוסףהסברעלוןיהדבמהלךלחשובהצליחהאלהמובילה

והציגהבוריהדרשותאתהשנייההמרצהנטלה ,הסטודנטיםדעת

המרצותביןהצוותלעבודתאליה,עברההשיעורוהובלת ,חלופיהסבר

 ,הסטודנטיםשלבקבוצותהעבודהעלחיוביתהשפעההייתה

להיבלענוחלהםהיההסמסטרבתחילתכיהעידובקורסהסטודנטים

שביןקציהאינטראבההתבוננותאךאנונימיים,ולהישארבכיתה

 ,הכיתהיבפנעמדותיהםאתולהציגלהיחשףלהםסייעההמרצות
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