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פעולה:ללמודההוראה
המקדמותנמוך""סיכוןעםלפעילויותסיפים
בכיתהמשמעותייםוהקשבהדיבור

אסטרטגיותמציעזהמאמר

למידהכיום,המקובלתהלמידהתיאורייתפיל
התלמידיםכאשררקמתרחשתמשמעותית

ליישםיכוליםהתלמידיםשלמדו,מהאתמיישמים

לעתיםשונות,בצורותהידעאת

להן,מודעיםשאיננובדרכיםגם

עלחושביםהםכאשרלמשל

 ,אותוומעבדיםשלמדוהחומר

אצללקדםצריכיםהמורים

החדשהמידעעיבודאתהלומדים

אותוולקשרומושכלפעילבאופן

 ,אצלםקייםשכברלידע

משמעהפעילהללמידההוראה

ובחשיבההדבריםבעשייתהתלמידיםאתמערבשהמורה

לפעילותמביאותאשרגבוה",אובינוניטיכון"בעלותשהן

 ,התלמידיםשליותרומעניינתיותרמשמעותית

המובאותההצעותנמוך,בסיכוןלפעילויותהצעותלהלן

שלובהקשבהבדיבורורקאךעוטקות

כתיבהאובקריאהולאהתלמידים,

האפשרבמידתתידונה(הללובשיעור

שלשיטותשלבו ,הבאות)בחוברות

התחילוהדרגתי,באופןפעילהלמידה

מביןשתיםאואחתשתבחרובכך

אותןלשלבותנטוהמוצעותהפעילויות

שתצליחולאחררק ,שלכםבשיעורים

לאמ')נטואחדות,פעמיםבביצוען

וטיפיםפעילהללמידההוראהשל

האסטרטגיותבהרצאה.לשילובן

דיבורמקדמותכאןהמוצגות

עםוהןהתלמידיםשלוהקשבה

למורה.במוךסיכון

רקלאלתלמידיםמאפשרהמורהעושים,שהםהדבריםעל

לדברגםאלאדבריו,אתבמחברותיהםולרשוםלולהקשיב

לפתורולשאול,לחשובולכתוב,לקרואלחבריהם,ולהקשיב

אינטראקציהולקייםאחריםתלמידיםעםפעולהלשתףבעיות,

עלהאחראיםהםהתלמידיםעצמם,לביןובינםהמרצהעם

המורהתפקידהחומר;משמעותשלפעילההבניהועלהבנתם

דה,בתהליךלהםלעדורהוא

שיטותכמהישהשיעור?בדמןהטטודנטיםאתלהפעילאיך

למידהדיון, :פעילהללמידהבמיוחדהמתאימותהוראה

 ,) role play (תפקידיםמשחקהשיעור,במהלךקטנותבקבוצות

פרויקטיםביצועאובעיותפתרוןדרךלמידהטימולציות,

התלמידיםאתמפעיליםאיךהיאהעיקריתהשאלה ,ואחרות

מיועדתאינהדוהוראהשיטתלכאורהשהריההרצאה,במהלך

השחקןהואדוהוראהבשיטתשהמורהמשוםפעילהללמידה

ניתןכיצדהיאיותרמטובכתלהשהתשובהשאלההיחיד,

גדולות?בכיתותדאתלעשות

להשתמשרצויבהרצאות,פעילהלמידהבשילובלהתחילכדי

אינןכאלופעילויות ,נמוך"טיכון"בעלותשהןבפעילויות

מדירבשליטהולאיבודבכיתהלאי-טדראולמהומהגורמות

תתמחוכאשררק ,מהשיעורמדירבדמןגודלותואינןמצדכם

בשיעורטיכוןנמוכותפעילהלמידהשלשיטותבשילוב

לפעילויותלעבורתוכלוכדאת,הוראהעםנוחותרגישו

למ'נהלהמכללההאקדמיהמסלול-ההוראהרשות Iנה iהנע( 32

 ,נוטפותפעילויות

בשיעורבשאלותשימוש

המוריםכלוכמעטבשיעורים,ביותרהשכיחההיאדופעילות

הטטודנטיםשלשאלותלהיותיכולותהשאלות ,בהמשתמשים

 ,הטטודנטיםאלשלכםשאלותאואליכם

עלשאלותלהציגמהתלמידיםבקשוהתלמידים:שלשאלות . 1

 ,השיעורחומר

שהכנתםשאלותלהיותיכולותאלוהמורה:שלשאלות . 2

הפנוכ.ןאוכך ,השיעורבדמןשעלושאלותאומועדמבעוד

תשובה,מתןלשםהכיתהתלמידילכללהשאלותאת

מוקצבדמןולאחרשאלהלתלמידיםהציגו ,כיתההצבעת . 3

תקציריאתהלוחעלרשמו ,עליהלענותמהםבקשומראש

הבאבשלב ,אותםומטפרושקיבלתםהעיקריותהתשובות

התשובהאתהמייצגהמטפרעללהצביעמהטטודנטיםבקשו

בקשותשובה,לכלביותר,כמתאימהאוכנכונהלהםהנראית

אותה,ולנמקלהטבירבעבורהשהצביעוהטטודנטיםמאחד

 ,דהטטודנטעםדיוןלפתחהכיתהתלמידילשארואפשרו

מכשורעלמבוטטהואדה:הליךמייעל 2 , 1בקליקריםהשימוש

מיידיבאופןאותןמטכםהתלמידים,תשובותאתהקולט

(היטטוגרם),בגרףלמשלבכיתה,גדולמטךעלומציגן

 ,תלמידיםעלמשימותהטלתשמערבותנוטפותפעילויותלהלן

יכוליםאתםמראש,הכנההדורשותהמשימותמביןאלולגבי



עללעבודההתלמידיםאתלאדגן

ולהצגתןהשיעודלפניהמטלות

בזוגותביחידים,השיעודבמהלך

יכוליםאתם .קטנותבקבוצותאו

אומתנדביםבתלמידיםלהשתמש

המשתתפים,אתבעצמכםלבחוד

מציוןכחלקאובונוסתמודתרצוי

 .הקורס

השיעורפתיחת

להציגמהתלמידיםחלקעלהטילו

נושאיסיכוםאתהשיעורבתחילת

מטלותפתרוןאתאוהקודםהשיעור

המעניינותשלרקאוכולן(שלהבית

שבהן)·

חדשנושאפתיחת

התחילוורעיונות.הצעותתרומת . 1

ובקשוהנושאשםבהצגתחדשנושא

(למשלרעיונותלתרוםמהתלמידים

אובעיה)שלפתרוןלדרכיהצעה

בנושא.שלהםהידעאתלהציג

אתאוההצעותאתהלוחעלרשמו

שהסטודנטיםהעיקריותהנקודות

עליהןובנואותןוארגנוקבצוהעלו,

הנושא.הצגתהמשךאת

הושיבוחמיס"/פנל."ניסאות . 2

כברלכךאותםשתכינו(אפשרסטודנטיםחמישהעדשלושה

החדשלנושאהקשורהשאלההעלוהכיתה.בחזיתקודם)משיעור

עליכםיהיהפנל,שלבמקרהלגביה.עמדותיהםאתשיציגוובקשו

וינמקשונהעמדהיציגמהםאחדשכלכךהמשתתפיםאתלארגן

אושאלותהפנללחברייציגוהאחריםהכיתהתלמידיאותה.

המשיכו .לפתרוןדרךשתתגבשעדדיוןינהלווהמשתתפיםהצעות,

זו.מנקודההרצאתכםאת

מיועדאבלהקודמת,לפעילותדומה .) debate (מלומדוינוח/דיון . 3

מנוגדותעמדותלהציגסטודנטיםשניעלהטילומשתתפים:לשני

ביכולתכםכאן(גםהחדשהנלמדלנושאהשייךמסויםבנושא

בקשועמדותיהם,אתשיציגולאחר .מראש)התלמידיםאתלמנות

הצבעהערכוולבסוףהמציגים,דבריאתלבקרהסטודנטיםמשאר

ביותר.אותםששכנעההדעהלבחירת

השיעוראונושאסיום

שלחלקאונושאסיוםלאחרסינוס.עצמי,בניסוחחזרה . 1

אתשלהםבמיליםלסכםאחדיםמתלמידיםבקשוהשיעור,

 .זהלשלבעדשנדון

מסוימיםסטודנטיםעלהטילובשיעורהחומרהצגתסיוםעם . 2

 .השיעורנושאיסינוסאתלכיתהלהציג

להתחלקמהתלמידיםבקשובשיעורהחומרהצגתסיוםעם . 3

כלעלוהטילוהישיבה,מקומותלפיקטנותלקבוצותאולזוגות

 :הבאותדוגמתשאלותעללהשיבקבוצה

והצעותרעיונותאילובשיעור?העיקרייםהנושאיםהיומה-

למדתם?

לשיעור?באשרלשאולרוציםשהייתםהשאלותמהן-

למדתםשאותןהעיקריותנושאים)(מושגים,הנקודותמהן-

זה?בשיעור

עלאו(הלוחעלהמורהשהציגלשאלותהתשובותמהן-

שקף)?

יציגשהמורהמעונייניםאתםנושאיםאוהבהרותאילו-

הבא?בשיעור

רצוימההשיעור?העברתדרךעלהעיקריותהערותיכםמהן-

לשפר?

שלתדפיסקבוצהלכלותנולקבוצותאולזוגותהניתהאתחלקו . 4

שנלמדוהמפתחלנקודותהקשורותשאלותשלושעדשתיים

 .לזהזהאותןלהסבירמהתלמידיםבקשו .בשיעור

שלהמפתחנקודותאתלרשוםלתלמידיםתנו-שונהגרסה-

 .אלובנקודותתדוןוהקבוצההשיעור

שעולותשאלותלרשוםלתלמידיםתנו-שונהגרסה-

 .אלובשאלותתדוןוהקבוצההשיעורלגביבדעתם
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השיעורבמהלך

מראשהננהעמהצגה

 :ולהציגמראשלהכיןמטוימיםטטודנטיםעלהטילו

 .הקורטשלבקוריקולוםנכללשאינוהעשרהחומר-

רלוונטינושאשלאורלוונטימדעימאמרשלתקציר-

 .אודותיועלחקרושהתלמידים

 .המוצגלחומרהדגמותאודוגמאות-

הנלמדים.לנושאיםהרלוונטישייאניטיוןתיאור-

 .ביצעושהםניטוייםתוצאותאופרויקטים-

פיתוחגרף,אודיאגרמהציורכמוכלשהי,מטלהשלביצוע-

 .תצפיתפירושאותוצאהניבוי ,נוטחה

 .וכדומה ,מטוימתדעה/ךיתהל/מאמרשלביקורת-

נשרמההפסקות

אתםכאשרההרצאה,באמצעבערך .נושאללאנשימההפסקת

 ,)מטויםנושאשללימודבטיום(למשלהפטקהלערוךשניתןחשים

שלשניות 60לכם"יש :לתלמידיםואמרוההוראהאתהפטיקו

 ,לשוחחיכוליםהתלמידיםההפטקהבדמן .מעכשיו"החלהפטקה

טיוםעם .להתעמלואפילו ,ולהתמתחממקומותיהםלקוםלאכול,

 .עוריהשאתהמשיכוההפטקה,

והכרידוההרצאהאתמטויםבשלבעצרונושא.עםנשימההפסקת

עלהטילו .משימהמילוילשםדקותחמששלהפטקהעל

עםלהם.שתחלקובתדפיטמטויםקצרקטעלקרואהתלמידים

 .להםבטמוךהיושביםעמיתיהםעםבוידונוהםהקריאהטיום

שלהבאבחלקעליהןוהטתמכותשובות/התגובותאתאטפו

עללהשיבמהתלמידיםלבקשניתןקריאהקטעבמקוםהשיעור.

עדבשיעורשלמדתםהעיקרייםהנושאיםהםמהלמשל:שאלות,

-כןואםשאלות,לכםישהאםהעיקריים?המושגיםהםמהכה?

כה?עדלכםשישוההערותהביקורתמהמהן?
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לבתשומתאתמרכדותכאלומטלות .להרצאההאזנהמטלות

 .בהרצאהלנאמרהטטודנטים

לתוכןחטותייהמתשאלותרשימתההרצאהלפניהלוחעלרשמו-

שלאחרלטטודנטיםעויהודדה.תוכןעלהמבוטטותאוההרצאה

או )בהצבעה(אלושאלותעלבילהשמהםתבקשוההרצאה

במתןלהתחילאפשרלדיון.כבטיטתשמשנההללושהשאלות

 .בקבוצותאובדוגותוןילדולעבוראישיבאופןתשובות

טיוםשעםהלוח)על(ורשמוההרצאהלפנילטטודנטיםעויהוד-

להציג:מהםתבקשואתםההרצאה

שאלהההרצאה.חומרעלמושכלותשאלותלהציגשאלות: . 1

וגורמתהנלמדבחומרהבנהשמראהשאלהאיהמושכלת

בחומר.להעמיקלטטודנטים

םימטכימהםשעליהןבהרצאההנקודותאתלהציג :הטכמות . 2

מדוע.ולהטבירבמיוחד,מעניינותאוכמועילותשמצאואו

הםשלהןההרצאהשלהנקודותאתלהציגהתנגדויות: . 3

מדוע.ולהטבירמתנגדים,

הבהרתולשםהחומרליישוםדוגמאותלהציגדוגמאות: . 4

התלמידים.לשאר

אתאוההרצאהשלהעיקריותהנקודותאתלטכם :טיכום . 5

ממנה.העולותהמטקנות

קטבותבקבוצותאובזונותהתלמידיםהפעלת

ההרצאהבדמןלשלבהיאהתלמידיםאתלהפעילהדרכיםאחת

מהתלמידיםלבקשעליכםכךלשם .קטנותבקבוצותאובדוגותדיון

בקבוצותאובדוגותלהתארגןהדיוןבתחילתאוהשיעורבתחילת

לשנותלטטודנטיםאפשרונחו'},הדבראם .הישיבהמקומותלפי

השיעורבמהלךהציגו .הקבוצותיצירתלצורךישיבתםמקוםאת

שהשאלותהקפידו .משימותהקבוצותעלהטילואולדיוןשאלות

ברמהוחשיבההבנההדורשמטוגמאתגרות,יהיומותיהמשאו

גבוהה.

אובזוגותעבודהבהרצאה,לשילובגלליתאסטרטגיהשלהשלבים

בקבוצות:

 .תרגיל/בעיה/נושא/שאלההציגו . 1

 .אישיתלהתמודדותקצרמוגדרדמןהקציבו . 2

 .קבוצות/בדוגותלעבודהמוגדרדמןהקציבו . 3

מנציגיםבקשוקבוצות,/בדוגותלעבודהשהוקצההדמןטיוםעם . 4

 /התוצאותעללדווחמהןחלקשלאוהקבוצותכלשלאחדים

דיון.וערכושקףעלאוהלוחעלשדווחמהאתרשמוממצאים.

בטיכוןבכיתהוהקשבהדיבורשללפעילויותהצעותכמההיואלו

בהצלחה!נמוך.
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