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ד יונים על הוראה מבוססים בררך כלל על ההנחה שאנחנו

שנים אחרות אחר כך גיליתי שהסטודנטים צרקו ,ושאכן

ת י אור התנסות

ההרצאות שלי היו בלתי יעילות ,למרות ההערכות הגבוהות

אישית ,אני מקווה לשכנע אתכם שלא כך הוא הרבר .

שהסטודנט י ם העניקו להן  .ההתפכחות התרחשה בעקבות

יודעים

מה י הוראה

טובה  .בעזרת

כאשר התחלת י ללמד קורסי מבוא בפיזיקה לתואר ראשון

התנסויות כמו זו המתוארת להלן .

באוניברסיטת הרוור,ר לא שאלתי את עצמי איך אלמ,ר אלא

כבר בתחילת לימורי הפיזיקה ,בשבוע השני של קורס מבוא

הרציתי .חשבת י

טיפוסי  ,אני מציג את חוקי ניוטון .כל סטורנט בקורס שכזה מסוגל

עשיתי את מה שכל המורים שלי עשו ,כלומר

-

שזוהי הדרך שמביאה את כל
הסטורנטים ללמור  .הסתכלו

סביבכם

-

תמצאו אולמי הרצאות מלאים

גישת הוראה זו לא השתנתה
עוד

מהתקופה

שקרמה

לרנסנס ולהולדת החק י רה
המדעית.

אמנם

די

מוקרם

בקריירת ההוראה שלי פגשתי
בסימנים

לצטט את החוק השלישי של
מאמר זה ,שהתפרסם באחד מכתבי העת

בכל מקום בעולם

בסטורנטים ופניהם אל המורה.

ראשונים

שאותתו

שמשהו לקוי בהוראה בררך זו ,

ניוטון שאומר שהכוח שמפעיל
אובייקט א ' על אובייקט ב'

היוקרת  IIם ביותר במדעים ,מציג גישה

כאשר

להוראה בקורסי מבוא גודלים השונה
מהשיטה הנפוצה ביותר

-

יש

אינטראקציה

האובייקטים

ההרצאה .הגישה

המוצגת מחליפה את המודל המסורתי של

בגורלו

לכוח שמפעיל אובייקט ב'
על אובייקט א ' .חוק זה ירוע

לפעמים בשם action is

הוראה בצורה של העברת מידע ,במודל

.reaction

של הפעלת הסטודנטים ועיודד החשיבה

כשחומר

במהלך השיעור .מחקרים מראים שבגישה

שווה

בין

באחר השיעורים ,
הקורס

התפתח

לחומר מסובך יות,ר החלטתי
לבחון

כיצר

הסטורנטים

אבל התעלמתי מהם .לפעמים

זו ההישגים הלימוד  IIם גבוהים כמעט פי

שלי מבינים את החוק הזה.

קשה להתמורר עם המציאות .

שלושה בהשוואה להוראה המסורתית,וכן

בחנתי זאת על ידי הצגה של

כשהתחלתי ללמ,ד הכנתי מראש
רשימות להרצאה ואז לימדתי
מהן  .מכיוון שההרצאות שלי
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שהגישה מקדמת את ההבנה הקונספטואלית
ואת הכישורים של פתרון בעיות.

קבוצת שאלות שבדקו הבנה

בסיסית של המושגים.2
השאלות

במבחן,

אחת

למשל,

ררשה מהסטורנטים להשוות

לא היו זהות לכתוב בטקסטבוק ,
נתתי לסטורנטים עותקים מהרש י מות שלי .בסוף הסמסטר הרירוגים

את הכוחות שמשאית כברה ומכונית קלה מפעילות זו על זו

שלי בסקרי ההוראה של האוניברסיטה היו טובים מאור ,ובכל זאת

בעת התנגשות  .ציפיתי שלסטודנטים לא תהיה כל בעיה להשיב

סטודנטים

על שאלה שכזאת .אבל להפתעתי  ,לאחר פחות מרקה מתחילת

אחדים התאוננו שאני "מרצה ממש מרשימות ההרצאה " ! מה הייתי

המבחן שאל אחר הסטורנטים" :איך אני אמור להשיב על השאלות

צריך לעשות? לפתח רשימות הרצאה השונות מאלו שמסרתי

האלה ,האם לפי מה שאתה לימדת אותנו או לפי מה שאני רגיל

לסטורנטים? אי לכך התעלמתי מתלונות הסטורנטים .

לחשוב על הרברים האלה ?" לבהלתי ,גיליתי כך שלסטודנטים

הייתה תוצאה אחת שקוממה והכעיסה אותי מאור

-

היו קשיים מרובים עם שאלות קונספטואליות .ואז הכתה אותי
בתרהמה ההכרה שמשהו ה י ה שגוי בררך הוראתי .

M az ur, E. (2009 ). Fa rewe ll , Lect ure? Science, .1
323(5910), 50-51.

במבט לאחור ,הסיבה לביצוע העלוב של הסטורנטים שלי היא
פשוטה  .גישת ההוראה

המסורתית מצמצמת את

ההוראה

להעברת מ י דע .לפני המהפכה התעשייתית  ,כאשר ספרים עריין
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לא היו מצרך המוני ,שיטת ההרצאה הייתה הדרך היחידה להעביר

שהם תופטים את גישתי כעוד חידוש טכנולוגי .ואולם הנקודה היא

מירע מרור לרור  .ואולם הוראה היא הרבה יותר מאשר רק העברת

שלא הטכנולוגיה היא שחשובה כאן  ,אלא הפדגוגיה  .5לרוע המךל,

מידע  ,במיוחד במדעים! מידע חדש חייב להיות מקושר לידע קודם

מרבית היישומים של טכנולוגיה בהוראה מהווים לא יותר מאשר

שיש לטטודנטים .הטטודנטים צריכים לפתח מודלים כרי לראות כיצד

הפעלה בדרך אחרת של פדגוגיות ישנות ,ולכן הטכנולוגיה אינה פתרון

המדע עובד  .במקום ךה ,הטטודנטים שלי התבטטו על ךיכרון בלבד .

הקטם כפי שמצפים ,אף על פי שמכשירי הקליקר מציעים נוחיות

אני מאמין שגם החינוך המדעי שאני קיבלתי הטתמך בדרך כלל על

וקדמה שהיא אטרקטיבית לטטודנטים  .אפשר להשתמש בשיטה

ךיכרון בלבד; המידע שהועבר בהרצאות נשאר בראשי עד שהייתי

הפדגוגית שתיארתי כאן גם ללא מכשירי הקליקר .הטטודנטים יכולים

צריך להשתמש בו במבחן  .פעם שמעתי מישהו שתיאר את ההרצאה

למשל להצביע בעךרת כרטיטים בצבעים שונים

-

שיטה ךולה מאוד

כ " תהליך שבו רשימות ההרצאה של המורה עוברות לרשימות

שאינה תלויה בחדשנות

ההרצאה של התלמיד מבלי לעבור דרך המוח של שניהם  .3" ...ךהו

כדי ללמוד על יעילות השיטה ,היא נבחנה באמצעות נתונים

למעשה מה שקורה בכיתות מטביב לעולם.

שנאטפו לגבי למידה בשיטה ךו הן בכיתות שלי והן בכיתות של

מאך ההתפכחות המכאיבה הךאת ךנחת י לחלוטין את המודל של

מרצים אחרים מטביב לעולם  ,מתחום רחב של תחומי תוכן ומוטדות

הוראה בשיטה של העברת מידע .כיום אני מטיל את מלוא האחריות

אקדמיים .הנתונים שנאטפו מראים שההישגים הלימודיים גבוהים

לאיטוף המידע על הטטודנטים  .הם צריכים לקרוא את החומר לפני

כמעט פי שלושה בגישה הךאת ,שמתמקדת בטטודנט ובלמידה

שהם באים לכיתה ,כך שךמן השיעור מוקדש לדיונים ,לאינטראקציות

אינטראקטיבית  .8,7גישה ךו מאפשרת לטטודנטים לפתור אי-הבנות

ואני מלמד דרך

ולעבוד יחד כדי ללמוד רעיונות ומיומנויות חדשים בתחום התוכן .

בין הטטודנטים לבין עצמם ולךמן לעכל ולחשוב,4

טכנולוגית. 6

הצגת שאלות במקום ללמד דרך דיבורים .

וחשוב מכול

אני בונה את השיעורים טביב שאלות קונטפטואליות קצרות הבנויות

של הערכות של הבנה קונטפטואלית ,אלא גם משפרים את כישורי

במבנה של רב-ברירה .אני משלב קטעי הרצאה או הדגמה קצרים

פתרון הבעיות .9עוד מראים הנתונים שמעורבות אינטראקטיבית

עם שאלות שכאלו ומעביר הלוך ושוב את המוקד בשיעור בין המורה

כמתואר כאן עוךרת לצמצם את הבדלי המגדר הקיימים בכיתות של

והטטודנטים .השאלות עוטקות בקשיים שבהם נתקלים הטטודנטים

מבוא לפיךיקה . 10

בהבנת נושא מטוים ומקדמות את החשיבה על מושגים מאתגרים .

לטיכום ,עוד ועוד עדויות מצביעות על כך שהתאמה מחדש של

לאחר הצגת השאלה אני נותן לטטודנטים דקה או דקתיים כדי לחשוב,

ההוראה ממודל של העברת מידע למודל של עךרה לטטודנטים

ולאחר מכן הם צריכים להתחייב לאחת מהתשובות המוצגות לשאלה .

בעיכול החומר היא משתלמת  .הצער היחיד שאני מרגיש בעניין ךה

הם עושים ךאת בעךרת מכשיר הקליקר שיש לכל אחד מהם .הקליקר

-

נמצא כי הטטודנטים לא רק מצליחים טוב יותר במבחר

הוא שאני אוהב

להרצות ...

הוא שלט עם מקשים ממוטפרים מאחת עד חמש  .לאחר הצגת
שאלה הטטודנטים לוחצים על מטפר התשובה שבחרו ומטפר ךה
משודר למחשב שלי  .לאחר קבלת התשובות של הטטודנטים מוצגת
על מטך גדול היטטוגרמה של התפלגות התשובות .עקב הפופולריות
של מכשירי הקליק,ו הטטודנטים מכנים שאלות אלו בשם שאלות
קליקר .אם רק  35%עד  70%מהטטודנטים השיבו נכון על השאלה,

אני מבקש מהם לדון עם היושבים לצידם או מאחוריהם בתשובה של
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