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העתמכתביבאחדשהתפרסםזה,מאמר

שאנחנוההנחהעלכללבררךמבוססיםהוראהעליוניםד

התנסותאוריתבעזרת .טובההוראהימהיודעים

 .הרברהואכךשלאאתכםלשכנעמקווהאניאישית,

ראשוןלתוארבפיזיקהמבואקורסיללמדיהתחלתכאשר

אלאאלמ,ראיךעצמיאתשאלתילאהרוור,רבאוניברסיטת

יחשבתהרציתי.-כלומרעשו,שליהמוריםשכלמהאתעשיתי

כלאתשמביאההדרךשזוהי

הסתכלו .ללמורהסטורנטים

בעולםמקוםבכל-סביבכם

מלאיםהרצאותאולמיתמצאו

המורה.אלופניהםבסטורנטים

השתנתהלאזוהוראהגישת

שקרמהמהתקופהעוד

רהיהחקולהולדתלרנסנס

מוקרםדיאמנםהמדעית.

פגשתישליההוראהבקריירת

שאותתוראשוניםבסימנים

 ,זובררךבהוראהלקוישמשהו

לפעמיםמהם.התעלמתיאבל

 .המציאותעםלהתמוררקשה

מראשהכנתיללמ,דכשהתחלתי

לימדתיואזלהרצאהרשימות

שלישההרצאותמכיוון .מהן

 ,בטקסטבוקלכתובזהותהיולא

הרירוגיםהסמסטרבסוףשלי.מותימהרשעותקיםלסטורנטיםנתתי

ושאכןצרקו,שהסטודנטיםגיליתיכךאחראחרותשנים

הגבוהותההערכותלמרותיעילות,בלתיהיושליההרצאות

בעקבותהתרחשהההתפכחות .להןהעניקוםישהסטודנט

 .להלןהמתוארתזוכמוהתנסויות

מבואקורסשלהשניבשבועהפיזיקה,לימוריבתחילתכבר

מסוגלשכזהבקורססטורנטכלניוטון.חוקיאתמציגאני ,טיפוסי

שלהשלישיהחוקאתלצטט

שמפעילשהכוחשאומרניוטון

ב'אובייקטעל 'אאובייקט

ביןאינטראקציהישכאשר

בגורלושווההאובייקטים

ב'אובייקטשמפעיללכוח

ירועזהחוק '.אאובייקטעל

 action isבשםלפעמים

reaction . השיעוריםבאחר, 

גישהמציגבמדעים,ביותרם IIהיוקרת

השונהגודליםמבואבקורסילהוראה

הגישהההרצאה.-ביותרהנפוצהמהשיטה

שלהמסורתיהמודלאתמחליפההמוצגת

במודלמידע,העברתשלבצורההוראה

התפתחהקורסכשחומר

החלטתייות,רמסובךלחומר

הסטורנטיםכיצרלבחון

הזה.החוקאתמביניםשלי

שלהצגהידיעלזאתבחנתי

הבנהשבדקושאלותקבוצת

אחת . 2המושגיםשלבסיסית

למשל,במבחן,השאלות

להשוותמהסטורנטיםררשה

זועלזומפעילותקלהומכוניתכברהשמשאיתהכוחותאת

החשיבהועיודדהסטודנטיםהפעלתשל

שבגישהמראיםמחקריםהשיעור.במהלך

פיכמעטגבוהיםם IIהלימודההישגיםזו

המסורתית,וכןלהוראהבהשוואהשלושה

הקונספטואליתההבנהאתמקדמתשהגישה

בעיות.פתרוןשלהכישוריםואת

זאתובכלמאור,טוביםהיוהאוניברסיטהשלההוראהבסקרישלי

סטודנטים-מאוראותיוהכעיסהשקוממהאחתתוצאההייתה

הייתימה !"ההרצאהמרשימותממש"מרצהשאניהתאוננואחדים

שמסרתימאלוהשונותהרצאהרשימותלפתחלעשות?צריך

 .הסטורנטיםמתלונותהתעלמתילכךאילסטורנטים?

M az ur, E. (2009 ). Farewe ll , Lecture? Science, .1 

323(5910), 50-51. 

להשיבבעיהכלתהיהלאשלסטודנטיםציפיתי .התנגשותבעת

מתחילתמרקהפחותלאחר ,להפתעתיאבלשכזאת.שאלהעל

השאלותעללהשיבאמוראני"איךהסטורנטים:אחרשאלהמבחן

רגילשאנימהלפיאואותנולימדתשאתהמהלפיהאםהאלה,

שלסטודנטיםכךגיליתילבהלתי, ?"האלההרבריםעללחשוב

אותיהכתהואזקונספטואליות.שאלותעםמרוביםקשייםהיו

 .הוראתיבררךשגויהיהשמשהוההכרהבתרהמה

היאשליהסטורנטיםשלהעלובלביצועהסיבהלאחור,במבט

ההוראהאתמצמצמתהמסורתיתההוראהגישת .פשוטה

ערייןספריםכאשר ,התעשייתיתהמהפכהלפנידע.ימלהעברת
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להעבירהיחידההדרךהייתהההרצאהשיטתהמוני,מצרךהיולא

העברתרקמאשריותרהרבההיאהוראהואולם .לרורמרורמירע

קודםלידעמקושרלהיותחייבחדשמידעבמדעים!במיוחד ,מידע

כיצדלראותכרימודליםלפתחצריכיםהטטודנטיםלטטודנטים.שיש

 .בלבדךיכרוןעלהתבטטושליהטטודנטיםךה,במקום .עובדהמדע

עלכללבדרךהטתמךקיבלתישאניהמדעיהחינוךשגםמאמיןאני

שהייתיעדבראשינשארבהרצאותשהועברהמידעבלבד;ךיכרון

ההרצאהאתשתיארמישהושמעתיפעם .במבחןבולהשתמשצריך

לרשימותעוברותהמורהשלההרצאהרשימותשבותהליך"כ

ךהו . 3 " ...שניהםשלהמוחדרךלעבורמבליהתלמידשלההרצאה

לעולם.מטביבבכיתותשקורהמהלמעשה

שלהמודלאתלחלוטיןיךנחתהךאתהמכאיבהההתפכחותמאך

האחריותמלואאתמטילאניכיוםמידע.העברתשלבשיטההוראה

לפניהחומראתלקרואצריכיםהם .הטטודנטיםעלהמידעלאיטוף

לאינטראקציותלדיונים,מוקדשהשיעורשךמןכךלכיתה,באיםשהם

דרךמלמדואני , 4ולחשובלעכלולךמןעצמםלביןהטטודנטיםבין

 .דיבוריםדרךללמדבמקוםשאלותהצגת

הבנויותקצרותקונטפטואליותשאלותטביבהשיעוריםאתבונהאני

קצריםהדגמהאוהרצאהקטעימשלבאנירב-ברירה.שלבמבנה

המורהביןבשיעורהמוקדאתושובהלוךומעבירשכאלושאלותעם

הטטודנטיםנתקליםשבהםבקשייםעוטקותהשאלותוהטטודנטים.

 .מאתגריםמושגיםעלהחשיבהאתומקדמותמטויםנושאבהבנת

לחשוב,כדידקתייםאודקהלטטודנטיםנותןאניהשאלההצגתלאחר

 .לשאלההמוצגותמהתשובותלאחתלהתחייבצריכיםהםמכןולאחר

הקליקרמהם.אחדלכלשישהקליקרמכשירבעךרתךאתעושיםהם

הצגתלאחר .חמשעדמאחתממוטפריםמקשיםעםשלטהוא

ךהומטפרשבחרוהתשובהמטפרעללוחציםהטטודנטיםשאלה

מוצגתהטטודנטיםשלהתשובותקבלתלאחר .שלילמחשבמשודר

הפופולריותעקבהתשובות.התפלגותשלהיטטוגרמהגדולמטךעל

שאלותבשםאלושאלותמכניםהטטודנטיםהקליק,ומכשירישל

השאלה,עלנכוןהשיבומהטטודנטים 70%עד 35%רקאםקליקר.

שלבתשובהמאחוריהםאולצידםהיושביםעםלדוןמהםמבקשאני

אתלשכנעדיון,קבוצתבאותהשונותתשובותשלובמקרהאח,רכל

מנטיםשהטטודנטיםבךמן .שלהםהתשובהבנכונותלקבוצההחברים

ואנישליההוראהעוךריתשובותיהם,בנכונותךהאתךהלשכנע

ולהדריךפרודוקטיבייםדיוניםלעודדכדיהכיתהבחדרמטתובבים

מציגאנידיוניםשלדקותכמהלאחרהטטודנטים.שלהחשיבהאת

עולהנכונההמשיביםאחוךהתשובות.אתואוטףהשאלהאתשנית

הנכונהובתשובהבשאלהמשותףדיוןלאחר .ניכרתבמידהכללבדרך

הראשונהלשאלההתלמידיםתשובותלפיחדשה.שאלהמציגאני

שלמושגאועיקרוןבאותושעוטקתשאלהלהציגאםמחליטאני

שניישךוהוראהלשיטת .אחרלנושאלהתקדםאוהראשונה,השאלה

והיא ,הטטודנטיםכלשלהחשיבהאתהךמןכלמפעילההיא :יתרונות

רמתעלולטטודנטיםלמורההשיעורכלבמהלךרציףמשובמטפקת

 .דניםשבוהנושאשלההבנה

שמטפריםמכללות/באוניברטיטאותמרציםקרובותלעתיםפוגשאני

נוכחאניאבלבכיתותיהם,הקליקרים""שיטתאתמיישמיםשהםלי

6 I ע(הנi נהI למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשות

היאהנקודהואולםטכנולוגי.חידושכעודגישתיאתתופטיםשהם

המךל,לרוע . 5הפדגוגיהאלא ,כאןשחשובההיאהטכנולוגיהשלא

מאשריותרלאמהוויםבהוראהטכנולוגיהשלהיישומיםמרבית

פתרוןאינההטכנולוגיהולכןישנות,פדגוגיותשלאחרתבדרךהפעלה

נוחיותמציעיםהקליקרשמכשיריפיעלאףשמצפים,כפיהקטם

בשיטהלהשתמשאפשר .לטטודנטיםאטרקטיביתשהיאוקדמה

יכוליםהטטודנטיםהקליקר.מכשיריללאגםכאןשתיארתיהפדגוגית

מאודךולהשיטה-שוניםבצבעיםכרטיטיםבעךרתלהצביעלמשל

 . 6טכנולוגיתבחדשנותתלויהשאינה

נתוניםבאמצעותנבחנההיאהשיטה,יעילותעלללמודכדי

שלבכיתותוהןשליבכיתותהןךובשיטהלמידהלגבישנאטפו

ומוטדותתוכןתחומישלרחבמתחום ,לעולםמטביבאחריםמרצים

גבוהיםהלימודייםשההישגיםמראיםשנאטפוהנתוניםאקדמיים.

ובלמידהבטטודנטשמתמקדתהךאת,בגישהשלושהפיכמעט

אי-הבנותלפתורלטטודנטיםמאפשרתךוגישה . 8,7אינטראקטיבית

 .התוכןבתחוםחדשיםומיומנויותרעיונותללמודכדייחדולעבוד

במבחריותרטובמצליחיםרקלאהטטודנטיםכינמצא-מכולוחשוב

כישוריאתמשפריםגםאלאקונטפטואלית,הבנהשלהערכותשל

אינטראקטיביתשמעורבותהנתוניםמראיםעוד . 9הבעיותפתרון

שלבכיתותהקיימיםהמגדרהבדליאתלצמצםעוךרתכאןכמתואר

 . 10לפיךיקהמבוא

שלמחדששהתאמהכךעלמצביעותעדויותועודעודלטיכום,

לטטודנטיםעךרהשללמודלמידעהעברתשלממודלההוראה

ךהבענייןמרגיששאניהיחידהצער .משתלמתהיאהחומרבעיכול
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