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תקציר:
במוסדות להשכלה גבוהה בעולם ,קורסי המבוא במדעים נלמדים היום בדרך דומה לדרך שבה נלמדו לפני חמישים
שנה .זאת ,חרף העובדה שעולם התעסוקה וסביבות העבודה המצפים לסטודנטים בסיום לימודיהם שונים לבלי הכר
מאלו שהיו בעבר .בכדי לצמצם פער זה  ,יש להתאים את שיטות ההוראה וסביבות הלמידה להתפתחות הטכנולוגית
בעידן הידע בו אנו חיים .בהוראה המכוונת להכשרת הסטודנטים לעולם החדש ישנה חשיבות רבה ללמידה פעילה
הכוללת מיומנויות ללמידה עצמית ,חשיבה ביקורתית ,עבודה קבוצתית/שיתופית.
במכללה האקדמית להנדסה בראודה ,מרצים במקצועות היסוד מעורבים בפיתוח טכנולוגיות חדשות בהוראה ,ומעבר
מהוראה מסורתית להוראה פעילה .המרצים פיתחו מערכי למידה שכללו הפעלת הסטודנטים במהלך ההרצאה ,הוראת
עמיתים ,הדגמות מפעילות ,למידה בהכוונה עצמית ,עבודה עם הדמיות ,פתרון בעיות והפעלת אתר קורס דינאמי.
מטרות המחקר היו :בדיקת עמדות ה"מרצים הפעילים" ומרצים המלמדים בשיטה מסורתית ביחס להוראה פעילה.
בחינת המאפיינים של "מרצים פעילים" ,בדיקת העמדות של הסטודנטים לגבי למידה פעילה והשוואת הישגי
הסטודנטים הלומדים בקורסים מסורתיים לסטודנטים הלומדים בדרך פעילה .כלי המחקר כללו שאלוני עמדות
וראיונות עומק בהם השתתפו  22מרצים במכללה ו 122 -סטודנטים להנדסה הלומדים בקורס כימיה.
ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים משמעותיים בין "המרצים הפעילים" לבין שאר המרצים .הניסיון לעודד מרצים
לבחון עמדות חדשות ביחס ללמידה פעילה כרוך בערעור על עמדות הקשורות לתפיסת תפקיד המרצה .מאידך נראה כי
לחלק ניכר ממרצי המכללה חסר ידע ביחס להפעלת קבוצות ,הוראת עמיתים ,או ניהול הדגמות.
סטודנטים הלומדים בגישה של למידה פעילה דיווחו על מעורבות רבה יותר במהלך הלמידה ,הבנה טובה יותר של
החומר הנלמד והשיגו הישגים פורמאליים גבוהים יותר בסיום הקורס .הסטודנטים ציינו בעיקר את הדיאלוג
המשמעותי וסיעור המוחות עם חברי הקבוצה ,והיכולת להתמודד בצוות עם שאלות מורכבות .בקורת הסטודנטים
ביחס ללמידה הפעילה נוגעת לרעש בכתה ולהשקעה הרבה הנדרשת מצדם.
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