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מהקשבההלמידה:תהליך

הבנה,ועדדרךלבותשומת
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הנלמד

הציגאוהלוחעלרשםאמר,שהמרצהמהאתלעצמםלפרש

לאדגןכיצדהזמןכללהחליטצריכיםהסטודנטים .בשקפים

המרצהכךלשםברשימותיהם.והןבחשיבתםהןהחומר,את
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ההוראהשיטתהינהההרצאה

החינוךבמוסדותביותרהנפוצה

מחקריםכן,פיעלאףהגבוה.

בשיטההלמידהשיעילותםימרא

זהמאמרנמוכה.להיותעלולהזו

הוראהואסטרטגיותטיפיםמציג

המאמרההרצאה.יעילותלשיפור

הלבתשומתלקיודםבאמצעיםדן

בנושאיםומיקודההסטודנטיםשל

מציגההרצאה,שלהחשובים

יתרעומסלמניעתאסטרטגיות

לשיפורדרכיםומציעקוגניטיבי

בקרבההרצאהתוכניהטמעת

הסטודנטים.

מתארותקוגניטיביותתיאוריות

 :הלמידהבתהליךשלביםשלושה

מחליטיםהסטודנטיםהראשוןבשלב

אינםהםהפרטיםריבויעקבלב.ולתשומתלהקשבהראוימה

ולכןסביבם,שקורהמהלכללבתשומתלהקדישמסוגלים

העלוליםרביםגורמיםבכיתהישלהתרכז.במהלבחורעליהם

בשלבההוראהולכןבהרצאה,התלמידיםשלהריכוזאתלהסיט

הסטודנטים.שלהלבתשומתבלכידתלהתמקדצריכההראשון

החומראתמארגניםהתלמידיםהלמידהשלהשניבשלב

מנסיםבכיתההסטודנטיםקוהרנטי.מנטאליבמבנהשנקלט
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ההוראה Dלק'ודהמרכזוראש

 .יעילההרצאהלמתןכאן

כךיותר,בהיריםהמרצהשהסברי

אתיותרטובמביניםהסטודנטים

הנלמד.החומר

הלמידהשלהשלישיבשלב

אתלשלבצריכיםהסטודנטים

הקודםהידעעםהחדשהחומר

משמעותהחדשלמידעולתת

לארגןצדיכיםהםכן .הכוללבהיבט

והידע(החדשהמשולבהחומראת

שליפהשיאפשרבאופןהקודם)

כ,ךלשםהצורך.בעתואחזור

מתחילההשלישיבשלבההודאה

עוברתהקודם,החומרעלבחזרה

החדשהחומדשלויישוםלתרגול

בעבודותוממשיכהבכיתהשנלמד

 .היטבלתכנןיששאותןבית,

ליישםניתןכיצדבפירוטעתהנבחן

המתואדיםהשלביםשלושתאת

אתלמשוךאיךהראשון:בשלבההוראה

הסטודנטיםלבתשומת

היאהסטודנטיםלבתשומתלמשיכתהדרכיםאחת

להשתמשחוששיםרביםמרצים .פשוטיםגימיקיםהפעלת

שהאיכותמחששהסטודנטים,ענייןאתלעוררכדיבגימיקים

הכוונהאיןאולם .תיפגעההרצאהשלהאינטלקטואלית

לנקוטדילבדרנים.אותיאטרוןלשחקנייהפכושהמרצים

בהבעותשימושהקול,נימתשינויכמופשוטיםבאמצעים

ניתניםכאלהפשוטיםאמצעיםבכיתה.תנועהאוהפנים

העוסקיםקורסיםאלהאםביןקורס,שלסוגבכללהפעלה

המשתמשיםמרציםבסטטיסטיקה.קורסיםאושייקספירב

ומעודבותסקרנותיוצריםובתנועהפניםבהבעותבקול,נכונה

מהתכניםכמתלהביםהסטודנטיםידיעלונתפסיםפעילה

אצלגםדומההדגשהלהשרותעשויהההתלהבות .הנלמדים

פרנקמוט'
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רצוןשביעותאתמעלההאלהבאמצעיםהשימושהסטורנטים.

יכולתואתהמרצים)אתבדירוגםשמתבטא(כפיהסטודנטים

 . 5במבחנים)גבוהיםבציונים(הנמדדתשלהםהלמידה

ידעהקנייתהןההרצאהשלהעיקריותשהמטרותלשכוחאין

 .הסטודנטיםאתלבדראינוהמרציםתפקידלסטודנטים.ומיומנויות

להשגתדרךהואותנועהפניםהבעותקול,גיווןבאמצעיהשימוש

להפוךנועדהואעצמה.בפנימטרהולאהסטודנטיםלבתשומת

 .פעיליםללומדיםסביליםמשומעיםהסטודנטיםאת

בדרכיםךאתעשובעבר,ליבנואתשבואשרשלנושהמוריםנראה

מותאמותהיואשרשונות,באסטרטגיותהשתמשוהם-מגוונות

חלקםמהם.אחדכלשלהאישיולסגנוןולמךגשלימדולמקצוע

אךפחות,כריךמטייםהיווחלקםכריךמטית,אישיותבעליהיו

בעתפיךיתבלטוחלקם .שלימדומהרעיונותהתלהבותהקרינו

בסיפוריהם.אותנוריתקווחלקםקהל,מולעמידהכישורישהפגינו

בכיתה;נוכחותםהיהאלולמוריםהמשותףשהמכנהנראהאולם

רגשיפיךי,באופןנוכחותאלאדווקא,תיאטרליתנוכחותלא

אצלובתנועההפניםבהבעותהקול,בגיווןהשימוש .ואינטלקטואלי

לאהםךו.נוכחותשלוטבעיתישירהתוצאההואכאלהמרצים

 .כךלשםלגימיקיםךקוקים

שיהפוךעדהאלה,באמצעיםשימושולתרגלללמודיכולמרצהכל

ךהבענייןלסייעיכוליםההוראהלקידוםהמרכךים .שנילטבעהדבר

ומתןהשיעור)צילוםבליאו(עםהמרצהשלבשיעורביקורידיעל

למרצה.הצעותעםאישיייעו')ידיעלאומכן,לאחרמשוב

הלבתשומתאתלכווואיךהשני:בשלבההוראה

הסטודנטיםשל

לדבריםלכוונהעלינוהסטודנטים,שלהלבתשומתאתמשהשגנו

רב,חומרכללבדרךמועברבהרצאותבהרצאה.החשובים

לרשוםגםאלאהחומר,אתלקלוטרקלאצריכיםוהסטודנטים

הסטודנטיםעלכךלשםוהחךותי.הקוליהמידערצףאתולהבין

שךוספקאיןאחת.ובעונהבעתולכתובלחשובלהתבונן,להקשיב,

רקבמחברותיהםלרשוםמספיקיםשסטודנטיםלכךהסיבותאחת

מכ.ךיתרה . 3הרצאהשלהעיקרייםמהרעיונותאחוך 40עד-20כ

ועיקרטפלביןלהבחיןלהםקשהלסטודנטים,חדשהחומרכאשר

לסטודנטיםלעךורעלינובאמת.החשוביםהדבריםאתולךהות

ויךכרויבינושהםכדיהחשובים,לדבריםלבםתשומתאתלמקד

ההרצאה.שלהמפתחנקודותאת

ההרצאהשלמתווהלסטודנטיםלספקהיאךאתלעשותטובהדרך

למידהמדריךלהכיןלמשלניתןהחשובים.לנושאיםהכוונהעם

אחתכלשלהמטרותאתהמציגבסילבוס),לכלול(אפשרלקורס

לחשובשישהשאלותואתהעיקריותהנקודותאתמההרצאות,

(אובתחילתהאוההרצאהלפנילסטודנטיםלחלקניתן . 6עליהן

המרכךיותהנקודותרשימתעםכתובחומרהקורס)באתרלפרסם

עםההרצאהשקפישלשלדלסטודנטיםלחלקעדיףההרצאה.של

אתאוהמצגתכלאתלהםלספקמאשרוהערותלרשימותמקום

שלושהלקבוערצויההרצאה,אתמתכנניםכאשר . 3ההרצאהחומר

ביניהם.ברוריםקשריםעםעיקרייםנושאיםחמישהעד

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול-ההוראהרשות Iה Jiהנע( 30

שאלות,במהלכהולשאולבהרצאההסטודנטיםאתלשתףרצוי

אתלעצמםלארגןאותםויאלצוהסטודנטיםאתיאתגרואשר

ההרצאה.במסגרתהעיקריותהנקודותסביבהנלמדיםהתכנים

ההרצאה,שלהבאלחלקמאתגראמצעילהוותעשויהכךושאלה

נמצאבמחקרלשאלה.תשובותלחפשתהיהמטרתואשר

בךמןמאתגרותשאלותנשאלואשרסטודנטיםשלשהישגיהם

סטודנטיםשלמהישגיהםגבוהיםהיובשיעור,הנאמראתשרשמו

ך.שאלותשנשאלומבליבהרצאההנאמראתרשמואשר

רצויהעיקריות.הנקודותאתבמפורשלהדגישישההרצאהבמהלך

באמצעיםאותןולסמןאלונקודותסביבההרצאהתוכניאתלארגן

ואתאותןהמאפיינותהקטגוריותאתוגםחךותייםאוקוליים

ההרצאהבמהלךמסטודנטיםולבקשלשאולניתן .ההסברשלבי

לסייעיכולותאלואסטרטגיותהעיקריות.הנקודותאתלהסביר

לךהותלהםתאפשראשרמושגיםשלמסגרתליצורלסטודנטים

אתלעצמםולארגןההרצאה,שלהעיקריותהנקודותאתולהבין

אלו.נקודותסביבההרצאהתוכני

בהרצאה.יתרעומסלמנועאיךהשאלהגםשייכתךהשנילשלב

לקצבלבלשיםישהסטודנטים,לבתשומתשהושגהלאחר

ומתחילמוגבלהינוחדשחומרעיבודקצב .ההרצאההעברת

סטודנטים .והראייההשמיעהבחושיהנקלטיםהתכניםבעיבוד

במהלךלבצערצוי .מיידיבאופןחדשיםתכניםלקלוטיכוליםאינם

מהעללחךורלסטודנטיםלאפשרכדיקצרות,הפסקותההרצאה

להעריךניתןשנשאלותהשאלותפיעלשאלות.ולשאולשרשמו

ההרצאה.המשךאתולתכנןהסטודנטיםשלההבנהמידתאת

אתלנצלניתן .דקות 20עד 15כלכאלוהפסקותלערוךרצוי

אולסכםמהסטודנטיםלבקשלמשלאחרות,לפעילויותההפסקות

אםביןלהפסקה,עדשנלמדוהעיקריותהנקודותאתמחדשלנסח

אליהם.בסמוךשיושבסטודנטבעךרתאםוביןבמחברותיהםלבד

שנלמדוהעיקריותהנקודותאתלסכםניתןהקצרהההפסקהבתום

להמשיךכךואחרהסטודנטים),אחדאוהמרצהידי(עלכהעד

ההרצאה.שלהבאלחלק

להרצאהמאךיניםשללבתשומת :נוסףיתרוןישכאלולהפסקות

הפסקותלכן . 4הקשבהשלדקותכעשרלאחרדרמטיבאופןיורדת

ולהמשיךלשיעור"לחךור"לסטודנטיםלאפשריכולותקצרות

בכיתה.והנאמרהמרצהאחרלעקוב

להשתמשאחתלאנדרשיםמרציםפה,בעלהחומרהצגתעלנוסף

הגיווןאכן .אחרכתובובחומרבסרטוניםבשקפים,במצגות,בלוח,

להימנעישאךהסטודנטים,שלוהריכוךהלבתשומתאתלתחךקעוךר

עלולמהסטודנטיםלחלקשכןהאלה,באמצעיםיתרמשימוש

שוניםסוגיםשלמהתנגשותכתוצאהקוגניטיבייתרעומסלהיגרם

לסטודנטיםכאשרלמשללקרותיכולכךהעומס . 8מידעעיבודשל

באיורלהתבונןגםצריכיםהסטודנטיםכתוב.הסברבצירוףאיורמוצג

באותושימושהדורשותפעולותשתיהןאלו .הטקסטאתלקרואוגם

הכתובההסברשלשהחלפהנמצאבמחקרהראייה.חוש-חוש

דוגמהלהלן . 8יותריעילההשמיעה)חושאת(המפעילקוליבהסבר

מוצגתהמסךעל :קוגניטיבייתרעומסליצורהיכוללאירועאחרת

ישירותקשורשאיננואחרנושאעלמדברהמרצהואילושקופית,



אתלמקרהאםלהחליטבהרצאהםיהנוכחעל .המוצגתלשקופית

 .בקריאהאונהזבהאהלבתשומת

קצבאתלתכנןישההרצאהבמהלךיתרעומסלמנועכרילסיכום,

הסבריםמלהציגהאפשרככלעולהימנלעילכמתוארהאההרצ

לעומסלגרוםהעלוליםשוניםבחושיםיבו-זמנשימושהרורשים

שירותיהמתייחס ,)קולי(הסברומתןבמצגתשימוש .קוגניטיבייתר

זו.מבחינהיעילנויההמס,ןעללמוצג

התכניםהטמעתהשלישי:בשלבההוראה

בהרצאהשנלמדו

אהצההרתוכנישלרהיולזכלהבנהעלסייהיכוליםםעיאמצ

ניתןשנלמר.מהעלורפלקציהיישוםתרגול, ,תזכורת ,חזרההם

והןההרצאהבמהלךבכיתההןהאלהיםעמצאבלהשתמש

שתוארוהקצרותההפסקותאתלנצלניתןתהיבכת.יהבבעבורות

הסטורנטיםירילעלריוןאנושאושאלה ,תרגילמתןלשםלעיל

השיעור,בתחילתזאתשותעלאפשר .)בשקףאוהלוחעלרצוי(

במהלךבילהקשהסטורנטיםשלבציהיהמוטתאלותעלהוכך

בזוגותעלהתבציכולהיהעהבעלאוהתרגילעלבורהעה .השיעור

מרותעהעלאוהתשובותעלהצבעהלערוךאפשרשי.יאבאופןאו

םימסטורנטלבקשגםאפשר .לריוןאולפתרוןהמוקצבהזמןבתום

כריתוךובריםעשהםיהמחשבתהתהליךאתלתאראחרים

עלהןםיהסטורנטכללעםכךחראולרון ,הבעיהםעהתמוררות

 .עצמוהפתרוןעלוהןלפתרוןהתהליך

שנלמרוהתכניםלעבביתיחזרושהסטורנטיםלקוותמספיקזהאין

אשרביתתרגיליאובורותעהסטורנטיםעללילהטישבהרצאות.

ךיולהערלנתחליישם,להבין, ,לתרגללאחז,רלחזו,רמהםיררשו
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