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לקראתהחומראתקוראיםאינםהסטודנטיםולעתים

עלהספרותמוכנים,בלתילשיעורמגיעיםולכןהשיעור,

שלבבעיהלטיפולאחדותדרכיםמציעהאקדמיתהוראה

משובקבלתלמשל: ,גרועהכיתה

ובעלימצויניםמרציםשגםקורהכיצד

קורסמלמדיםעצמםמוצאיםרבידע

בקצרהמציגהמאמרהולך"?ש"לא

ומציעלההגורמיםואתהתופעהאת

הבעיהעםלהתמודודתגישותשתי

לתרוםשיכוליםספריםשלורשימה

כאלהממצביםלהימנעכיצדרעיונות

לכיתותמועילבאופולהגיבכיצדאו

דעתוחוותגםמצורפתגרועות.
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במהלךמהסטודנטיםההוראהעל

ההוראהשיטותגיווןהקורס,

פעילהללמידההזדמנויותויצירת

הכיתה,שלמפגשבכלמשמעותית

להלן,כמתואר

גישותבשתיגרועהבכיתהלטפלניתן

ממוקדתהאחתבזו:זוהקשורות

במורה-והאחרתובלמידה,בסטודנט

ובהוראה,

ובלמידהבסטודנטהממוקדתהגישה

שלהמוטיבציהלהגברתמיועדת

יצירתעלמבוססתוהיאהלומדים,

הסטודנטיםשלפעילהמעורבות

בקורס.שיעורבכלהתוכןביצירת

כאשריותרטובלומדיםשסטודנטיםהתפיסהבסיסעלזאת

פסיביותפתרונות.ומוצאיםחוקריםכותבים,מתכננים,הם

ללמידה,הטבעיתובסקרנותבמוטיבציהפוגעתבלמידה

להביאכדילסטודנטיםלתתשניתןמטלותכמהלהלן

לדיון,שאלותלשיעורלהביאשלהם:פעילהלהשתתפות

לבצעהשיעור,בזמןמבחןמקרילנתחאודיוניםלנהללכתוב,

ואפילוהשיעור,למסגרתמחוןקטנותבקבוצותפרויקטים

תוכניבקביעתלהשתתףלסטודנטיםמסוימתאפשרותלתת

 .הקורס

אתמעודדתובהוראה,במורההממוקדתהשנייה,הגישה

הוראהעלללמידהמתמידבאופןפתוחיםלהיותהמרצים

שלהםההוראהעללמידה .בפרטשלהםההוראהועלבכלל

הערכתלגבימשובקבועבאופןלקבללנסותמהםדורשת



לפיתוחממומחיםמסטודנטים,מעמיתים,שלהםההודאה

מעצמםואפילו )ההודאהלקידוםבמרכזיםהוראה(יועציסגל

בשבועותכברכאלהמשוביםלקבלמאודרצויעצמית).(הערכה

בהוראהשינוייםלערוךיהיהשניתןכדיהסמסט.רשלהראשונים

באופןהוראהעללמידההקורס.סיוםולפניהסמסטרבמהלךעוד

בסרטיםוצפייהספריםקריאתבאמצעותלהתבצעיכולהכללי

לקידוםמרכזיםידיעלשניתנותבסדנאותהשתתפותהוראה,על

ממומחיםאישיייעו')קבלת ,ובמכללותבאוניברסיטאותההוראה

בשיעוריםתצפיותועריכתעמיתיםעםשיחותניהוללהוראה,

להוותיכולותעמיתיםעםהוראהעלשיחות .אחריםמרציםשל

לתמיכהגםכמובכיתה,בהוראהליישוםרעיונותלפיתוחמקור

מאותהלהיותחייביםלאהעמיתיםגרועה.הכיתהכאשררגשית

גםומועילמענייןמשובלקבלוניתןהמרצה,שלדיסציפלינה

אחרות.מדיסציפלינותממרצים

ממוקדתגישהאולמידהממוקדתגישהשמאמציםביןלסיכום,

לרשותהעומדותיעילותוגישותמשאביםשלשפעשיהוראה,

עללקרואניתןגרועה.כיתהלהצילשרוציםטוביםמרצים

ברשימתבבעיהלטיפולומפורטותנוספותוגישותהצעות

להלן.המצורפתהקריאה

בעקבותהמתרגם-המעבדשלאושוותהערות

כמרצהמנוסוונו-המאמר

מצאתילאביותר,כלליותועצותהבעיהשלכלליתלהצגהמלבד

הניתנותמפורטותמעשיותעצותאוחדשותתובנותבמאמר

משהולהוסיףלנכוןמצאתילפיכךמיידי.באופןבכיתהוםיישל

ולויסייעשליוהניסיוןהמאמרשצירוףבתקווההאישי,מניסיוני

אחת.גרועהכיתהלהצילאחדלמרצה

כבראיתןמתקשהשאתהכאלהכיתותישאכןמניסיוני,

מדברשאתהמהביןקשרשאיןלךונדמההסמסט.רבתחילת

ומבינים. )שומעיםלאו(אשומעיםשהסטודנטיםמהלביןעליו

ההשכלהבמדיניותהשינויהיאלדעתי,לכ.ךהסיבותאחת

 .הלומדיםמעגללהרחבתשהביאה(ובעולם),בישראלהגבוהה

הגבוההחינוךבמוסדותבלימודיםמשתתפיםכיוםמכךכתוצאה

כאלה,ללימודיםמספקתבמידהמוכניםשאינםסטודנטיםגם

לתוארהלומדיםמעגלהרחבת .בהםמתקשיםהםולפיכך

מאוהוהטרוגניותגדולותכיתותלהיווצרותגםגורמתהראשון

לכלשיתאיםבאופןללמדמתקשיםהמרציםמכךוכתוצאה

תוארבלימודיאפילואבל .כולםרצוןאתושישביעהסטודנטים

גרוע,המתפקדותכיתותלפעמיםישקטנותבכיתותוגםשני

מדיסציפלינותהבאיםסטודנטיםמאכלסותהןכאשרבעיקר

כאלהבמקריםהספציפי.לתחוםמוקדמתהכנהללאשונות

חיובידיעלאותהלצמצםלפחותאוהבעיהעללהתגברניתן

אינםאלהפתרונותאךהשלמה,בלימודילהשתתףהסטודנטים

הראשון.התוארבלימודימתאימים

להיות:יכוליםהראשוןהתוארללימודימהפתרונותאחדים

מיוחדמיוןבאמצעותללימודיםהמוקדםהמיוןשיפור

והמבחןהבגרותמבחנישללדרישותבנוסף(הספציפילתחום

אוהאנגליתבשפהמיוחדמיוןמבחןכמו )הפסיכטומטרי

בצדיצירהלימודיהמשלביםבמקצועותעבודותתיקהכנת

מבתיבחלקכנהוגאישייםמיוןראיונות ;העיונייםהלימודים

לקריאהמיוחדתוהכשרההכיתות;הקטנתלרפואה;הספר

אתלצמצם ,ניסיוניפיעליכולים,אלהכלאקדמיים.ולכתיבה

גרועות.כיתותשלהתופעה

להיותעליו-כיתהלכלעצמואתלהתאיםצריךהמרצה

בהכרחלאהקורסאתבעברלימדשבושהאופןלכךער

ההוראהאתלהתאיםדרכיםלחפשעליוולכןבעתיהיתאים

לתלמידיםלעזורכדילדוגמה, .בקורסהמסוימיםלתלמידים

סוקרטי,ודיוןהרצאהשלהמסורתיתבשיטהללמודהמתקשים

השוניםהלמידהולסגנונותלדרכיםמודעלהיותהמורהעל

יוצאוכפועלהאקדמיה,בשעריכיוםהבאיםהסטודנטיםשל

 ,וריםיעהשבמהלךרביםהמחשהבאמצעילהשתמשעליומכך

ולנקוטהסטודנטיםשלמחייהםרלוונטיותדוגמאותלהביא

המרצהיקטיןבכך .לעילשהוזכרוהסוגיםמןהפעלהבאמצעי

גרועה.כיתהשלאווירהלהתפתחותהסיכויאת

בלבדבמרצהבשיעורלענייןהאחריותותלייתהשיעמוםנושא

המרצהאמנםבמאמר.מוצגהואשבהבצורהפשטנילדעתיהוא

כאשרגם(השיעורבזמןמשתעממיםכשהסטודנטיםלזהותוליכ

שמקורההנחהאבלמרתק),מלמדשהואשהחומרלונראה

 ,שייהאשלי(הניסיוןבמבחןעומדתאינהבלבדבוהואמוםיעהש

שלענייןחוסרהןלשיעמוםהסיבותקרובותלעתים .)לפחות

שלשונותתקופות ,חובה)בקורסי(במיוחדבנושאהסטודנטים

מוסחתהסטודנטיםשלדעתםובקי')באביב(מניסיוני,השנה

יותרמרתקיםאחריםעיסוקיםאוובחורף)בסתיומאשרתריו

שמחו')ענייניםהלימודים,לספסלהשכניםכמוהסטודנטיםעבור

הקדםבדרישותחוסריםשימהסטודנטיםלחלקועוד.םיודימלל

החומרללמידתביכולתקשייםאוהספציפיהחומרללימוד

מהפעריםכתוצאההבנהאיעבורם.מדיהמופשטאוהמורכב

לסטודנטיםלגרוםעלוליםבשיעוריםענייןחוסראוהאלה

 .מהשיעורולהתנתקלהשתעמם

הצלחנולאאםהקושיעללהתגברכדילעשותתןינעודמה

בותיוהסהבעיהאתלזהותמאודחשובמראש?אותולמנוע

מהרדילזהותמצליחטובמרצהפתרונות.להןולחפשלה

-לכךמעברללכתרצויואולםגרועה.כיתהלפניניצבשהוא

משובקבלתדרךזהלמצבהסיבותאתלזהותמציעהמאמר

מסוגמשוביםהקורס.במהלךהאפשרככלמוקדםההוראהעל

שלבמשובכךלשםלהיעזרניתןגרועה.כיתהלהציליכוליםזה

הסטודנטיםשללרוחםכללבדרךקרוביםשהםההוראה,עוזרי

בקורסשלהםהקשייםעםיותרטובומזדהיםמהמרצהותרי

עלסומכיםשאנחנומעמיתלבקשניתןכןכמו .יהספציפ

וניסיונומבטונקודתאתולתרוםשלנובשיעורלצפותשיפוטו

עםלשוחחגםאפשרפתרונות.ולהציעקשייםלאתרכדי

פתוחהשיחהלקיים ,פורמליבלתיבאופןמהקורססטודנטים

 .מהסטודנטיםההוראהעלכתובמשובליזוםאוהכיתהעם
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פתוחהמשיחהיותריעילכתובמשובכאלהבמצביםמניטיוני,

להיותעלולהששיחהמאחר ,הקורטעלהטטורנטיםעם

או(לחיובהראשוניםהמתבטאיםיריעלשנקבעבכיווןמוטה

אנונימיתמפורטתהתבטאותהמאפשר ,כתובמשוב .לשלילה)

אתלשפרלעזורשיכולותתובנותלהניבעשוית,יואיש

שבשיעוריםרצוי .בכיתההאווירהואתהכיתהעםהתקשורת

כתבושהטטורנטיםלמההמרצהיתייחטהמשובשלאחר

יטביר-ולחילופין ,מההצעותחלקמיישםהואכיצרויראה

ומרוע.מקבלאינוהואבמשובשנכתבוהרבריםמביןמה

יכולהואהמשוב,עםלעשותמהיורעאינושהמרצהבמקרה

ההוראהמרכזישלאישייםביועציםאובעמיתיםלהיעזר

 .והצעותפרשנותלקבלת

וישמשמיםגזירהכאלהגרועהלכיתהלהתייחטאיןלטיכום,

אתר"י"להפטשלאיכרהקושי,אתשמאתריםברגעלפעול

לעתים:המושמעתלטענהמלאבאופןמטכיםאינניהכיתה.

וגםכאלהגםיש "גרועים!מרציםרקישגרועיםתלמירים"אין

ויכוליםטוביםהמרציםורובהטטורנטיםרובולשמחתנוכאלה,

 .וביחריחרגםובהוראהבלמירהלהשתפר

מכיתותלהימנעכיצדהמציעיםספריםרשימתלהלן
בהןכשנתקליםכאלוכיתותעםולהתמודדגרועות
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