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מרצים טובים עם כיתות גרועות
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כ ל מורה ,אפילו מורה מצטיין ,עלול להתנסות

אינה מצליחה להביא למעורבות של הסטודנטים בשיעור

בהוראה בכיתות גרועות ,כאלו שלא מתפקדות

ובלמידה באופן שהמרצה התנסה בו בקורסים דומים בעבר;

כהלכה ,אלו הן כיתות שבהן התלמידים אינם

ולעתים הסטודנטים אינם קוראים את החומר לקראת

משתתפים בדיונים בשעת השיעו,ר אינם שואלים שאלות

השיעור ,ולכן מגיעים לשיעור בלתי מוכנים ,הספרות על

על החומר הנלמד ,אינם מתעניינים במה שהמרצה עושה

הוראה אקדמית מציעה דרכים אחדות לטיפול בבעיה של

או

מדברים

אומר,

במהלך

ומפריעים

כיתה גרועה  ,למשל :קבלת משוב

ביניהם

כיצד קורה שגם מרצים מצוינים ובעלי

השיעור,

במילים אחרות ,אלו הן כיתות
שחסרה

רוח

בהן

ידע רב מוצאים עצמם מלמדים קורס

למידה,

אנטי-למידה,

ש"לא הולך"? המאמר מציג בקצרה
את התופעה ואת הגורמים לה ומציע

שהיא

לא נוחה ולא נעימה,

שתי גישות להתמודודת עם הבעיה

יש סיבות מגוונות ליצירתן
כיתות

של

הסיבה

ורשימה של ספרים שיכולים לתרום
רעיונות כיצד להימנע ממצבים כאלה

שהקורס

נכפה על התלמידים כחלק
מתכנית
התלמידים

הלימודים,
חושבים

או כיצד להגיב באופו מועיל לכיתות

אך

גרועות .מצורפת גם חוות דעתו

שאינו

האישית של מתרגם המאמר.

שייך לתחום התואר שאותו
לומדים;

הם

לעתים

משמעותית בכל מפגש של הכיתה,
כמתואר להלן,
ניתן לטפל בכיתה גרועה בשתי גישות
הקשורות

כאלו ,לעתים

היא

הקורס,

גיוון

שיטות

ההוראה

ויצירת הזדמנויות ללמידה פעילה

ולעתים קיימת אווירה של
אווירה

על ההוראה מהסטודנטים במהלך

היקף

זו

בזו:

האחת

בסטודנט ובלמידה ,והאחרת

ממוקדת

-

במורה

ובהוראה,

הגישה הממוקדת בסטודנט ובלמידה
מיועדת להגברת המוטיבציה של
הלומדים ,והיא מבוססת על יצירת
מעורבות פעילה של הסטודנטים

ביצירת התוכן בכל שיעור בקורס.

החומר שהמרצה מנסה להעביר במהלך הקורס הוא רחב

זאת על בסיס התפיסה שסטודנטים לומדים טוב יותר כאשר

מדי ומעורר התנגדות אצל התלמידים; לעתים ההוראה

הם מתכננים ,כותבים ,חוקרים ומוצאים פתרונות .פסיביות

-

בלמידה פוגעת במוטיבציה ובסקרנות הטבעית ללמידה,

המסורתית הקיימת בקורס כזה

-

הרצאה עם דיון סוקרטי

להלן כמה מטלות שניתן לתת לסטודנטים כדי להביא
להשתתפות פעילה שלהם :להביא לשיעור שאלות לדיון,
Ross, V. (2003). Why good teachers have bad classes , . 1
and what you can do about it. Speaking of Teaching,
eaching and Learningז he Center forז 72(3 ,) 1-4 .
 L), Stanford U n iversity, Retrieved from http://ctl .ז (C

לכתוב ,לנהל דיונים או לנתח מקרי מבחן בזמן השיעור ,לבצע
פרויקטים בקבוצות קטנות מחון למסגרת השיעור ,ואפילו

לתת אפשרות מסוימת לסטודנטים להשתתף בקביעת תוכני

הקורס.

stanfo rd. ed u/N ews Ietter/why ~ood_teachers. pdf
הגישה

.2

 Lז Dr. Valerie Ross, Associate Director, the C

.3

פרופ' הלל נוסק ,ראש רשות המחקר ופרופסור בב  Iת

הספר לתקשורת

השנייה,

הממוקדת במורה

ובהוראה ,מעודדת את

המרצים להיות פתוחים באופן מתמיד ללמידה על הוראה

בכלל ועל ההוראה שלהם בפרט  .למידה על ההוראה שלהם
דורשת מהם לנסות לקבל באופן קבוע משוב לגבי הערכת
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לפיתוח

לתחום הספציפי ) בנוסף לדרישות של מבחני הבגרות והמבחן

סגל )יועצי הוראה במרכזים לקידום ההודאה ( ואפילו מעצמם

הפסיכטומטרי ( כמו מבחן מיון מיוחד בשפה האנגלית או

ההודאה

שלהם

מעמיתים ,מסטודנטים,

ממומחים

)הערכה עצמית( .רצוי מאוד לקבל משובים כאלה כבר בשבועות

הכנת תיק עבודות במקצועות המשלבים לימודי יצירה בצד

הראשונים של הסמסט.ר כדי שניתן יהיה לערוך שינויים בהוראה

הלימודים העיוניים ; ראיונות מיון אישיים כנהוג בחלק מבתי

עוד במהלך הסמסטר ולפני סיום הקורס .למידה על הוראה באופן

הספר לרפואה; הקטנת הכיתות; והכשרה מיוחדת לקריאה

כללי יכולה להתבצע באמצעות קריאת ספרים וצפייה בסרטים

ולכתיבה אקדמיים .כל אלה יכולים ,על פי ניסיוני  ,לצמצם את

על הוראה ,השתתפות בסדנאות שניתנות על ידי מרכזים לקידום

התופעה של כיתות גרועות.

ההוראה באוניברסיטאות ובמכללות  ,קבלת ייעו'( אישי ממומחים

המרצה צריך להתאים את עצמו לכל כיתה

-

עליו להיות

להוראה ,ניהול שיחות עם עמיתים ועריכת תצפיות בשיעורים

ער לכך שהאופן שבו לימד בעבר את הקורס לא בהכרח

של מרצים אחרים  .שיחות על הוראה עם עמיתים יכולות להוות

יתאים בעתיה ולכן עליו לחפש דרכים להתאים את ההוראה

מקור לפיתוח רעיונות ליישום בהוראה בכיתה ,כמו גם לתמיכה

לתלמידים המסוימים בקורס  .לדוגמה ,כדי לעזור לתלמידים

רגשית כאשר הכיתה גרועה .העמיתים לא חייבים להיות מאותה

המתקשים ללמוד בשיטה המסורתית של הרצאה ודיון סוקרטי,

דיסציפלינה של המרצה ,וניתן לקבל משוב מעניין ומועיל גם

על המורה להיות מודע לדרכים ולסגנונות הלמידה השונים

ממרצים מדיסציפלינות אחרות.

של הסטודנטים הבאים כיום בשערי האקדמיה ,וכפועל יוצא
מכך עליו להשתמש באמצעי המחשה רבים במהלך הש יע ורים ,

לסיכום ,בין שמאמצים גישה ממוקדת למידה או גישה ממוקדת

להביא דוגמאות רלוונטיות מחייהם של הסטודנטים ולנקוט

הוראה ,י ש שפע של משאבים וגישות יעילות העומדות לרשות

באמצעי הפעלה מן הסוגים שהוזכרו לעיל  .בכך יקטין המרצה

מרצים טובים שרוצים להציל כיתה גרועה .ניתן לקרוא על

את הסיכוי להתפתחות אווירה של כיתה גרועה.

הצעות וגישות נוספות ומפורטות לטיפול בבעיה ברשימת

נושא השיעמום ותליית האחריות לעניין בשיעור במרצה בלבד

הקריאה המצורפת להלן.

הוא לדעתי פשטני בצורה שבה הוא מוצג במאמר .אמנם המרצה
יכ ול לזהות כשהסטודנטים משתעממים בזמן השיעור ) גם כאשר

הערות אושוות של המתרגם-המעבד בעקבות
המאמר

-

נראה לו שהחומר שהוא מלמד מרתק( ,אבל ההנחה שמקור
הש יע מום הוא בו בלבד אינה עומדת במבחן הניסיון ) שלי הא י שי ,

מנוסוונו כמרצה

מלבד להצגה כללית של הבעיה ועצות כלליות ביותר ,לא מצאתי

לפחות  (.לעתים קרובות הסיבות לשיעמום הן חוסר עניין של

במאמר תובנות חדשות או עצות מעשיות מפורטות הניתנות

הסטודנטים בנושא )במיוחד בקורסי חובה(  ,תקופות שונות של

ל ייש ום בכיתה באופן מיידי .לפיכך מצאתי לנכון להוסיף משהו

השנה )מניסיוני ,באביב ובקי'( דעתם של הסטודנטים מוסחת

מניסיוני האישי ,בתקווה שצירוף המאמר והניסיון שלי יסייע ולו

יו תר מאשר בסתיו ובחורף( או עיסוקים אחרים מרתקים יותר

למרצה אחד להציל כיתה גרועה אחת.

עבור הסטודנטים כמו השכנים לספסל הלימודים ,עניינים שמחו'(

מניסיוני ,אכן יש כיתות כאלה שאתה מתקשה איתן כבר

לל ימ וד י ם ועוד .לחלק מהסטודנטים י ש חוסרים בדרישות הקדם

בתחילת הסמסט.ר ונדמה לך שאין קשר בין מה שאתה מדבר

ללימוד החומר הספציפי או קשיים ביכולת ללמידת החומר

עליו לבין מה שהסטודנטים שומעים )א ו לא שומעים ( ומבינים.

המורכב או המופשט מדי עבורם .אי הבנה כתוצאה מהפערים

אחת הסיבות לכ.ך לדעתי ,היא השינוי במדיניות ההשכלה

האלה או חוסר עניין בשיעורים עלולים לגרום לסטודנטים

הגבוהה בישראל )ובעולם( ,שהביאה להרחבת מעגל הלומדים .

להשתעמם ולהתנתק מהשיעור .

כתוצאה מכך כיום משתתפים בלימודים במוסדות החינוך הגבוה

מה עוד נ י תן לעשות כדי להתגבר על הקושי אם לא הצלחנו

גם סטודנטים שאינם מוכנים במידה מספקת ללימודים כאלה,

למנוע אותו מראש? חשוב מאוד לזהות את הבעיה והס י בות

ולפיכך הם מתקשים בהם  .הרחבת מעגל הלומדים לתואר

לה ולחפש להן פתרונות .מרצה טוב מצליח לזהות די מהר

הראשון גורמת גם להיווצרות כיתות גדולות והטרוגניות מאוה

שהוא ניצב לפני כיתה גרועה .ואולם רצוי ללכת מעבר לכך

וכתוצאה מכך המרצים מתקשים ללמד באופן שיתאים לכל

המאמר מציע לזהות את הסיבות למצב זה דרך קבלת משוב

הסטודנטים ושישביע את רצון כולם  .אבל אפילו בלימודי תואר

על ההוראה מוקדם ככל האפשר במהלך הקורס .משובים מסוג

שני וגם בכיתות קטנות יש לפעמים כיתות המתפקדות גרוע,

זה יכולים להציל כיתה גרועה .ניתן להיעזר לשם כך במשוב של

בעיקר כאשר הן מאכלסות סטודנטים הבאים מדיסציפלינות

עוזרי ההוראה ,שהם קרובים בדרך כלל לרוחם של הסטודנטים

-

שונות ללא הכנה מוקדמת לתחום הספציפי .במקרים כאלה

י ותר מהמרצה ומזדהים טוב יותר עם הקשיים שלהם בקורס

ניתן להתגבר על הבעיה או לפחות לצמצם אותה על ידי חיוב

הספציפ י  .כמו כן ניתן לבקש מעמית שאנחנו סומכים על

הסטודנטים להשתתף בלימודי השלמה ,אך פתרונות אלה אינם

שיפוטו לצפות בשיעור שלנו ולתרום את נקודת מבטו וניסיונו

מתאימים בלימודי התואר הראשון.

כדי לאתר קשיים ולהציע פתרונות .אפשר גם לשוחח עם

אחדים מהפתרונות ללימודי התואר הראשון יכולים להיות:

סטודנטים מהקורס באופן בלתי פורמלי  ,לקיים שיחה פתוחה

מיוחד

עם הכיתה או ליזום משוב כתוב על ההוראה מהסטודנטים .

שיפור

המיון

המוקדם

ללימודים

באמצעות

מיון
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 הוא יכול,במקרה שהמרצה אינו יורע מה לעשות עם המשוב

 במצבים כאלה משוב כתוב יעיל יותר משיחה פתוחה,מניטיוני

להיעזר בעמיתים או ביועצים אישיים של מרכזי ההוראה

 מאחר ששיחה עלולה להיות, עם הטטורנטים על הקורט

. לקבלת פרשנות והצעות

מוטה בכיוון שנקבע על ירי המתבטאים הראשונים )לחיוב או

 אין להתייחט לכיתה הגרועה כאל גזירה משמים ויש,לטיכום

 המאפשר התבטאות מפורטת אנונימית,  משוב כתוב. (לשלילה

 כר י שלא "להפט י ר" את,לפעול ברגע שמאתרים את הקושי

את

: אינני מטכים באופן מלא לטענה המושמעת לעתים.הכיתה

 רצוי שבשיעורים. התקשורת עם הכיתה ואת האווירה בכיתה

"אין תלמירים גרועים יש רק מרצים גרועים! " יש גם כאלה וגם

שלאחר המשוב יתייחט המרצה למה שהטטורנטים כתבו

 ולשמחתנו רוב הטטורנטים ורוב המרצים טובים ויכולים,כאלה

יטביר

. להשתפר בלמירה ובהוראה גם יחר וביחר

לעזור לשפר

-

שיכולות

תובנות

 עשוי להניב,ואיש י ת

 ולחילופין, ויראה כיצר הוא מיישם חלק מההצעות

.מה מבין הרברים שנכתבו במשוב הוא אינו מקבל ומרוע

להלן רשימת ספרים המציעים כיצד להימנע מכיתות
גרועות ולהתמודד עם כיתות כאלו כשנתקלים בהן
:()הרשימה כלולה במאמר המתורגם

Angelo, T. A. & Cross, P. P. (1994) .

C/assroom assessment techniques: A handbook for co//ege teachers

(2 nd ed .). San Francisco: jossey-Bass.

Banner, j. & Cannon, H . C. (1999) .

Boice, R. (2000) .

The e/ements of teaching. New Haven : Yale University Press.

Advice for new facu/ty members. Boston: Allyn and Bacon.

Brookfield, S. D. (1995).

8ecoming a critica//y reflective teacher. San Francisco: jossey-Bass.

Christensen, C., Garvin, D. A. & Sweet, A. (Eds.). (1991) .

Education for judgment· The artistry of

discussion /eadership. Boston: Harvard Business School Press.
Davis, B. G. (1993) .

Too/s for teaching. San Francisco: jossey-Bass.

Erickson, B. L. & Strommer, D. W. (1991) .

Teaching co//ege freshmen. San Francisco: jossey-Bass.

Feldman, K. A. & Paulsen, M. B. (Eds.) (1998).

Teaching and /earning in the co//ege c/assroom (2 nd ed.).

Boston: Pearson Custom Publishing.

The course sy//abus: A /earning-centered approach. Bolton, MA: Anker Publishing.

Grunert, j. (1997).

Light, R. (2001).

Making the most of co//ege: Students speak their minds. Cambridge, MA: Harvard

University Press .

Lowman, j. (1995).

Mazur, E. (1997).

Mastering the techniques of teaching(2 nd ed.). San Francisco: jossey-Bass.

Peer instruction: A user's manua/. Upper Saddle River, Nj: Prentice Hall.

Teaching tips: Strategies, research, and theory for co//ege and university
teachers (11 th ed .). Boston: Houghton Mifflin.

McKeachie, W. j . (2002).

 המסלול האקדמי המכללה למינהל-  רשות ההוראהI  הJi  )הנU I

64

