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Abstract
One of the most challenging aspects of Art education is in helping students
develop the skill to analyze artwork. The Cognitive Apprenticeship
framework explains how novices can develop skills by learning from experts,
and suggests that the role of the instructor, as an expert, should transform
over time through three phases: modeling, coaching and fading-away. The
purpose of this research was to develop and examine an instructional-model,
which harnesses innovative technologies and local resources (an in-campus
museum), to support undergraduate-level Art students in developing the skill
to analyze artwork. An instructional-model was designed in which each of
four major topics was taught through a sequence of learning sessions
spanning over three learning environments (classroom, museum, home), with
technology supporting the flow of information between them. A case-study
approach was used to collect rich data from two full enactments of the course
in one semester, taught by one instructor to two cohorts of students. Findings
indicate that the instructor gradually decreased her own activity (modeling
and coaching), to enable students to become more active. We conclude that
the instructional model and the underlying technological infrastructure,
served as a key enabler for the instructor to provide students with
opportunities to practice their skills with her guidance, and eventually to
develop independence in analyzing artwork.
Keywords: Art education, Technology Supported Learning, Instructional
design, Instructional model.

תקציר
אחד האתגרים בהוראת תולדות האמנות בחינוך הגבוה הוא לעזור לסטודנטים
 מודל החונכות הקוגניטיבית מציע.לפתח כישורים בניתוח יצירות אמנות
, הדגמה:שלושה תפקידים עיקריים להן נדרש המומחה בתהליך הכשרת הטירון
 מטרת מחקר זה הייתה לפתח ולבחון מודל הוראה המתבסס.אימון והתפוגגות
על מודל החונכות הקוגניטיבית ועושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות על מנת
לתמוך בפיתוח מיומנויות של ניתוח יצירות בקרב סטודנטים הלומדים קורס
 מודל ההוראה עוצב כך.ניתוח יצירות במסלול תואר ראשון בתולדות האמנות
שבכל אחד מארבעת הנושאים שנלמדו בקורס מתקיים רצף מפגשי למידה
 כל זאת תוך שימוש בטכנולוגיה,בית-מוזיאון- כיתה:בשלוש סביבות שונות
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:2013 ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים, י' קלמן, נ' גרי, ס' עדן, א' כספי,אלקלעי-י' עשת
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המאפשרת זרימת מידע ביניהם ומקשרת בין שלושתם .בשיטת חקר מקרה,
נבחן יישום מודל ההוראה שפותח לצורך הקורס ונאספו נתונים לגבי האופן בו
הוא נלמד בקרב שתי קבוצות סטודנטים בהתמקדות על נושא לימודי אחד-
תיאור יצירה .הממצאים מצביעים על כך שתפקידי המרצה כמדגים וכמאמן
פוחתים באופן הדרגתי במעבר בין סביבות הלמידה השונות )כיתה-מוזיאון-בית(
במקביל לעליה במידת הפעילות של הסטודנטים .אנו מסיקים מכך שמודל
ההוראה והתשתית הטכנולוגית שימשו גורם מפתח אשר אפשר למרצה לספק
לסטודנטים הזדמנויות לתרגל כישורים תוך הנחייה וסיוע ,ובסופו של דבר
לפתח ולהעניק להם את היכולת לנתח יצירות באופן עצמאי.
מילות מפתח :הוראת אמנות ,למידה נתמכת טכנולוגיה ,עיצוב הוראה ,מודל
הוראה.

מבוא
מבוא ורקע תיאורטי
סטודנטים לתולדות האמנות בחינוך הגבוה נדרשים לפתח מיומנויות של חוקרי תולדות האמנות.
דרישה זו תואמת לאופן בו אריקסון ) (Erickson, 1983מציע ללמד תולדות אמנות – בגישת חקר .על
פי גישה זו תלמידים נחשפים לאופן בו חוקרי אמנות מסיקים את מסקנותיהם לגבי יצירה זו או
אחרת ,ועוברים תהליך למידה שמאפשר להם לפתח רעיונות חדשים ולהעריך מסקנות של חוקרי
תולדות אמנות .למרות שהמטרה הינה להכשיר את הסטודנט לרכוש מיומנויות של חוקר אמנות,
תחום הוראת תולדות האמנות בחינוך הגבוה עדיין נלמד כיום לרוב באמצעות שקופיות והרצאות
פרונטאליות .שיטה זו לא מתאימה לפיתוח מיומנויות כיוון שהלומד נשאר סביל .בנוסף ,ישנה
תרומה להתבוננות ביצירה מקורית בתהליך ניתוח יצירה על מנת לבדוק אלמנטים כגון :גודל,
מרקם וכדומה .לפיכך ,נשאלת השאלה :אילו דרכי הוראה ואילו שימושים טכנולוגיים מתאימים
להוראת תולדות האמנות כתהליך חקר כך שיעודדו סטודנטים לפתח מיומנויות חקר ,הערכה
וביקורת כלפי יצירות אמנות.
מודל רלוונטי בו בחרנו להתמקד במסגרת המחקר ,הוא מודל החונכות הקוגניטיבית )Cognitive
 .(Collins et al, 1989) (Apprenticeshipמודל זה מציג תהליך בו מומחה יכול לעזור לטירון להתקדם

על הרצף טירון-מומחה .לפי מודל זה ,קיימים שלושה שלבי חונכות עיקריים:
 .1הדגמה )(Modeling
 .2אימון )(Coaching
 .3התפוגגות )(Fading away
שלב ההדגמה הינו שלב בו המומחה מדגים ומראה לטירון כיצד הוא כמומחה מבצע משימה או
מטלה כלשהי .בהקשר של תולדות האמנות המורה )כמומחה( מדגים לכיתה או לתלמיד כיצד הוא
מנתח יצירת אמנות מסוימת .בשלב השני ,שלב האימון ,המורה מנחה ומכוון את התלמיד בביצוע
המשימה על ידי מתן פיגומים ) .(Scaffoldingלדוגמה ,התלמיד מנסה לנתח יצירת אמנות והמורה
מכוון אותו לניתוח ולהתבוננות מעמיקים ומקצועיים ביצירה .השלב השלישי הינו תהליך של
התפוגגות ,בו המורה בהדרגה מפחית את ההתערבות והסיוע ומעניק ללומד יותר עצמאות עד לשלב
בו כבר אין צורך בסיוע מהמורה ,והתלמיד יכול לבצע את המשימה באופן עצמאי יותר ויותר .מודל
זה מייחס חשיבות רבה להקשר החברתי בו הלמידה מתרחשת תוך התנסות אישית של הלומדים
בשילוב עם החשיפה למגוון דרכי החשיבה ,אסטרטגיות הלמידה והניתוח של הלומדים האחרים.
חונכות קוגניטיבית כדרך הוראה נחקרה בעיקר בהקשר הבית-ספרי .המחקר הנוכחי ,בשונה מכך,
נערך במסגרת החינוך הגבוה ולכן נוסיף כאן סקירה קצרה על דרכי ההוראה בחינוך הגבוה.
שיטות ההוראה בחינוך הגבוה התבססו בעבר וגם כיום בעיקר על הרצאות פרונטאליות .ביגס
) (Biggs, 2012טוען כי שיטה זו הייתה יעילה בעבר ,כאשר סטודנטים ייצגו את האליטה של החברה.
כיום ,כאשר מגוון הסטודנטים גדול יותר ,ממליץ גיבס לעבור לגישות הוראה מתאימות יותר
לתמיכה בפיתוח מיומנויות .מחקרים רבים מראים ששילוב טכנולוגיה בהוראה ,בעיצוב פדגוגי
מתאים ,תוך התבססות על גישות סוציו-קונסטרוקטיביסטיות ,יכול לתמוך בשינויים מסוג זה

אורית מוגילבסקי ,יעל קלי ,צביקה קופליק ,אורנית שגיא 109ע

בחינוך הגבוה ) .(Kali, Levin-Peled, & Dori, 2009במציאות ,ההוראה בתחום תולדות האמנות
בחינוך הגבוה ,אינה מיישמת גישות אלו .תחום זה נלמד בעיקר באמצעות הרצאות כיתה מלוות
בשקופיות ,כאשר הסטודנט לרוב סביל .מעבר לכך ,יצירות אמנות המוקרנות בשקופיות מוצגות
מחוץ לקונטקסט האמיתי ואינן משקפות מצב אותנטי בו חוקר אמנות פועל כאשר הוא נפגש באופן
בלתי אמצעי עם יצירות אמנות.
במוזיאונים לאמנות ,במהלכם הסטודנט מתבונן ביצירות מקוריות ,בהקשר האמיתי בו הן מוצגות,
ויכול לבחון את המימדים ,את הצבעים האמיתיים ,ואת הטקסטורות שלהן .בנוסף לכך ,המוזיאון
מזמן אפשרויות ללמידה פעילה באמצעות חקר וגילוי :התצוגות מחולקות לפי נושאים ,ישנו עושר
ומגוון של אובייקטים וניתן ללמוד עליהם ע"י התנסות מעשית ).(Vavoula et al, 2009
קיימים מחקרים אשר בחנו את תחום הלמידה החוץ כיתתית בכלל ,והלמידה במוזיאונים בפרט.
נושא שחוזר במגוון מהמחקרים הללו הוא הקישור בין הלמידה החוץ-כיתתית וקשירתה לתוכנית
הלימודים הכיתתית ) ,(Tal, Bamberger, & Morag, 2005כאשר בחלק מהמחקרים יש שימוש
בטכנולוגיה ככלי מסייע ותומך ללמידה )Vavoula et al, ;Rennie&McClafferty, 1995; Kisiel, 2005
 .(Reynolds, 2010,.2009בהקשר זה ,מחקרים מעטים בלבד בחנו רצף למידה המשלב ביקורים
חוזרים במוזיאון ,ומעברים בין כיתה-מוזיאון-בית.
מטרת המחקר ושאלות המחקר
מטרת מחקר זה הינה לפתח ולבחון מודל הוראה שרותם טכנולוגיות חדשניות ומשאבים מקומיים
)מוזיאון בקמפוס( ,כדי לתמוך בסטודנטים לתואר ראשון באמנות בפיתוח מיומנויות לניתוח יצירות
אמנות .עיצבנו את המודל על מנת לתמוך ב) :א( יישום גישות החונכות הקוגניטיבית )ב( מעברים
וזרימת ידע מתמשכים בין סביבות למידה מרובות )כיתה-מוזיאון-בית(.
במסגרת מאמר זה בחרנו להתמקד בשאלות הבאות:
 מהו הפוטנציאל של המודל שטכנולוגיה מונחת ביסודה ,לאפשר למורים ליישם גישת הוראה
המבוססת על החונכות הקוגניטיבית?
 כיצד באים לידי ביטוי שלבי האימון וההתפוגגות באופן בו יישמה מרצה בקורס ניתוח יצירות
אמנות את מודל החונכות הקוגניטיבית?
תיאור ההקשר
קורס ניתוח יצירות הינו קורס חובה לתלמידי שנה א' בחוג לתולדות האמנות בפקולטה למדעי
הרוח .מטרת הקורס היא שסטודנטים ירכשו כלים ויפתחו מיומנויות של התבוננות ,ניתוח והבנת
יצירות אמנות .טרם ההתערבות שנעשתה במסגרת המחקר הנוכחי ,נלמד הקורס באופן המקובל
במדעי הרוח :הרצאות בכיתה ,בהן נעזר המרצה במקרן להצגת יצירות אומנות ולהדגמת שיטות
לניתוח יצירות אמנות .כמו כן ,שולבו בקורס ביקורים ספורים במוזיאון הכט ,הממוקם
באוניברסיטת חיפה ומוצגים בו ממצאים ארכיאולוגיים ויצירות אמנות מתקופות שונות .במהלך
הביקור במוזיאון נחשפו סטודנטים ליצירות מקוריות ,כאשר הביקור התנהל בדומה לשיעור כיתתי.
הסטודנטים התבקשו להגיש תרגיל אישי בסיום למידת כל נושא ,ובנוסף ,בסיום הקורס הם נדרשו
להגיש תרגיל מסכם שעסק בניתוח יצירה בהתאם לנלמד בקורס )תרגיל זה ,כקודמיו ,הוגש אף הוא
באופן אישי( .ניתוח דרכי ההוראה שהיו מקובלות בקורס על פי מודל החונכות הקוגניטיבית ,מצביע
על כך שההוראה נעשתה בעיקר באמצעות הדגמה .המרצה הדגימה בשיעורים בכתה ,כמו גם
במוזיאון ,כיצד היא מנתחת יצירות .במקביל ,כל מטלות הביצוע דרשו יישום עצמאי של הידע
והמיומנויות שנלמדו בקורס .במונחים של חונכות קוגניטיבית ,יש כאן פער שנובע מהדילוג על שני
שלבים חשובים :אימון והתפוגגות .מרכיב נוסף שקיים במודל החונכות הקוגניטיבית ולא היה קיים
בדרך בה הקורס נלמד בעבר הוא ניצול אחד המשאבים החשובים בכיתה – הלומדים האחרים
בקורס.
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עיצוב מודל ההוראה בקורס ניתוח יצירות
לאור ניתוח ההקשר והבעיות העולות ממנו הוחלט במחקר הנוכחי ,כפי שתואר במטרת המחקר,
להציע מודל חלופי שיגשר על הפער בין שלב ההדגמה לשלב בו הסטודנט נדרש לתרגל באופן עצמאי
ניתוח יצירה .לפיכך ,מודל ההוראה שפותח משלב בין שלוש סביבות למידה :הכיתה ,המוזיאון
והבית ,כאשר קיים קשר רציף מבחינת תכני הקורס .המעברים החוזרים בין סביבות הלמידה
השונות )כיתה-מוזיאון-בית( דימו מצב של חוקר אמנות פעיל שיוצא לשטח ובוחן את היצירות
בקונטקסט האמיתי שלהן .סבב ההוראה משלב מעברים בין סביבות הלמידה הללו וחוזר שלוש
פעמים במהלך הקורס ,עבור שלושה מתוך חמשת הנושאים )תיאור יצירה ,טכניקה וסגנון( ]טבלה
 .[1השיעורים במוזיאון התנהלו בשני חלקים – בחלקו הראשון של השיעור המרצה הדגימה
לסטודנטים כיצד מנתחים יצירה ,ובחלקו השני הסטודנטים התחלקו לצוותים ועבדו מול היצירות
במוזיאון תוך סיוע והכוונה של המרצה .כל צוות חקר יצירה אחרת במוזיאון ,כאשר משימת החקר
התבצעה בהתאם לתכנים שנלמדו בשיעורי הכיתה והמוזיאון .עבודת הצוותים בחלקו השני של
השיעור היוותה פתיחה לעבודתם על תרגילי בית שיתופיים.
טבלה  .1רצף הלמידה לאורך הקורס

מבחינת העיצוב הטכנולוגי של הקורס ,פותח אתר אשר תמך בלמידה ובקישור בין הסביבות
השונות ,לאורך הקורס .הקורס הורכב משלוש קבוצות ,כאשר בכל קבוצה למדו כ 20-סטודנטים .כל
קבוצה התחלקה לחמישה צוותי עבודה .הצוותים עבדו יחדיו על התרגילים השיתופיים שניתנו להם
לאורך הקורס .על פי הרכב זה ,אתר הקורס התחלק לשלוש רמות :רמת הקורס ,רמת הקבוצה
ורמת הצוות ]איור  .[1באזור הקורס רוכזו תכנים המיועדים לכלל המשתתפים בקורס לרבות תכנים
לימודיים כגון :מצגות ,סרטונים ומאמרים .לכל קבוצה בקורס היה אזור עבודה משותף שכלל
פורום והנחיות טכניות ,בין היתר .לכל צוות היה אזור עבודה בו רוכזו הנתונים שהם אספו במוזיאון
בתהליך מחקרם המשותף .אזור זה גם כלל גישה למסמכי עבודה שיתופיים.
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איור  .1מבנה אתר הקורס

אתר הקורס עוצב כך שיותאם לשימוש בטכנולוגיות ניידות על מנת לאפשר לסטודנטים גישה בכל
זמן ובכל מקום לתכני הקורס ולתרגילים השיתופיים .השימוש העיקרי בטכנולוגיה ניידת נעשה על-
מנת לתמוך בקשר שבין שלוש סביבות הלמידה השונות :הכיתה ,המוזיאון והבית .במהלך ביצוע
משימות החקר במוזיאון ,הסטודנטים הצטיידו במכשירים ניידים )מסוג  (iPodsשניתנים למבקרים
במוזיאון הכט במסגרת פרויקט ה"מדריך החכם" )הייתה בידיהם האפשרות להשתמש גם
במכשיריהם האישיים( .ה"מדריך החכם" ,הוא מערכת טכנולוגית שפותחה לצרכי מחקר במסגרת
שיתוף פעולה בינלאומי בין החוג למערכות מידע ומכון קיסריה רוטשילד באוניברסיטת חיפה,
מוזיאון הכט ומכון המחקר  FBK-irstבטרנטו ,איטליה ) .(Kuflik et al, 2011המערכת מבוססת על
ארכיטקטורת שרת-לקוח ומורכבת משרת אינטרנט אשר מספק שירותי מיקום )מכסה כ  40נקודות
במוזיאון( ,התאמה אישית ושירותי תקשורת .מבקר האוחז בידו את ה"מדריך החכם" מקבל מידע
תלוי-הקשר ביחס למקום בו הוא נמצא .מידע זה מוצג באמצעות מצגות מולטימדיה .המערכת
מאפשרת ,בנוסף ,גם שליחת מסרים מיידיים בין חברי קבוצה המבקרים בו זמנית במוזיאון,
השארת הודעות וירטואליות במיקום מסוים ,וסיוע בניווט במוזיאון .בנוסף לכך ,בתום הביקור
המבקר יכול לחזור ולצפות במצגות בהם צפה במיקומים השונים בעת ביקורו במוזיאון.
לצורך המחקר הנוכחי ,מערכת ה"מדריך החכם" הורחבה והותאמה לתכנים ולדרישות הקורס
"ניתוח יצירות" ונוספו חמש נקודות זיהוי חדשות )היצירות אותם חקרו הסטודנטים( .כאשר
הסטודנטים הגיעו לנקודת זיהוי מסוימת הם יכלו להקשיב להנחיות מוקלטות של המרצה לגבי
התרגיל עליו הם עבדו ,ולצפות במצגות אשר הסבירו להם את אופן השימוש במערכת הטכנולוגית.
תפקיד חשוב נוסף של המכשירים הניידים היה איסוף נתונים )תמונות ,סרטונים והקלטות אודיו של
דיוני חברי הצוות( לגבי היצירה הנחקרת .הנתונים שנאספו במוזיאון הועלו באופן אוטומטי לגלריה
באזור העבודה של כל צוות באתר הקורס באמצעות אפליקציית .Tumblr
שיטות וממצאים
מחקר זה מתמקד בחקר מקרה של מרצה אחת שלימדה קורס סמסטריאלי בנושא ניתוח יצירות.
הקורס נלמד בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת חיפה .המרצה לימדה שתים מתוך שלוש
הקבוצות בקורס ,שמנו יחד  55סטודנטים .על מנת לבחון את פוטנציאל מודל ההוראה שפותח
נאספו ונותחו) :א( הקלטות שיעורים )בכתה ובמוזיאון() ,ב( תרגילים שהוגשו למרצה על ידי
הסטודנטים ו)ג( ריאיון סיכום עם המרצה בסוף הקורס .בנתונים אלה חיפשנו עדויות לקיומם של
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שלושת השלבים העיקריים במודל החונכות הקוגניטיבית )הדגמה ,אימון והתפוגגות( ,ובדקנו באיזו
מידה הם באים לידי ביטוי בהוראת הקורס בסביבות הלמידה השונות :כיתה-מוזיאון-בית.
הקריטריונים ויחידות הניתוח על פיהם ניתחנו נתונים אלה מוצגים בטבלה  .2שלבי החונכות
הקוגניטיבית מתבטאים בקטגוריות (1) :הדגמה ) (2פיגומים )שלב האימון( ) (3פעילות הסטודנט
)היחס בין מידת ההתערבות מצד המרצה לבין מידת הפעילות של הסטודנט היווה מדד לבחינת שלב
ההתפוגגות(.
טבלה  .2חלוקת הנתונים ליחידות ניתוח

כמצוין בטבלה  ,2תמלילי השיעורים חולקו ליחידות זמן ,כאשר בכל יחידה הוגדרה הפעילות
שנעשתה ובוצע שיוך לקטגוריה המתאימה .איור  2מפרט דגימה של  20דקות מאמצע שיעור הכיתה
השני ,שבה יחידות זמן שונות סווגו לקטגוריות השונות.

איור  .2חלוקה לקטגוריות של  20דקות מאמצע שיעור כיתה

יחידות הזמן הומרו לאחוזים מתוך כמות הזמן הכוללת של השיעור .באופן דומה ,קטעי טקסט
בתרגילים השיתופיים סווגו לקטגוריות השונות .מספר המילים בקטעי הטקסט שסווגו לכל מאחת
מהקטגוריות סוכם ,ולאחר מכן חושב האחוז מכלל הטקסט שסווג לכל אחת מהקטגוריות .לצורך
הניתוח נדגמו השיעורים שהוקדשו לנושא תיאור יצירה .סבב הלמידה של נושא זה כלל שני שיעורי
כיתה ,לאחר מכן שיעור מוזיאון ואחריו ביצוע תרגיל בית שיתופי ]ראה טבלה  .[1לאחר הניתוח
התקבל הגרף המוצג באיור .3
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איור  .3חלוקה לקטגוריות בכל אחד ממרכיבי הסבב הראשון של לימוד תיאור יצירה

דיון ומסקנות
מאיור  3ניתן ללמוד על האופן בו תפקידי המרצה כמדגימה וכמאמנת פוחתים באופן הדרגתי
במעבר בין סביבות הלמידה השונות )כיתה-מוזיאון-בית( במקביל לעליה במידת הפעילות של
הסטודנטים .שני המרכיבים שהתווספו לעיצוב הקורס הינם עבודות שיתופיות של הצוותים על
התרגילים בבית והפיצול של השיעורים במוזיאון כך שבחלקם השני שולבו עבודות חקר שיתופיות
בצוותים ,בתמיכת המרצה שעברה ביניהם .למעשה ,התוספת של שני המרכיבים הללו לצד אופן
ההוראה של המרצה בקורס אפשרו מעבר הדרגתי של הסטודנט מלמידה שהחלק האקטיבי בה
נמוך ,ועד להגעה לעצמאות )בהגשת תרגיל מסכם עצמאי( .דבר זה גם ממחיש את היישום של השלב
השלישי במודל של קולינס – שלב ההתפוגגות ,בו המאמן מפחית את התערבותו .פעילות הסטודנט
מחולקת לשלושה סוגים :פעילות הסטודנט בכיתה ,פעילות הסטודנט בקבוצה ופעילות הסטודנט
באופן עצמאי .רמת הפעילות הקבוצתית עמדה על  96%בתרגיל הבית השיתופי ,אך קדמה לה גם
פעילות קבוצתית במוזיאון.
איור  2ממחיש את חלוקת הזמן והאופן בו המרצה משתמשת בפיגומים )בשלב האימון( במהלך
ההוראה שלה בכיתה .ישנם פרקי זמן לא מעטים להם מוקדש דיון בין המרצה לסטודנטים במהלכו
המרצה שואלת שאלות מכוונות ,עונה ,מתקנת דברי סטודנטים ונותנת להם זמן ומקום להתבטא.
אופן הוראה שכזה אפשר מעבר הדרגתי להוראה במוזיאון בו המרצה השתמשה פחות בהדגמה,
כיוון ש 20-דקות מהשיעור הוקדשו לעבודת הצוותים תוך הנחייה וסיוע מצד המרצה .מלבד
פיגומים מצד המרצה ,הייתה גם עבודה שיתופית בין הצוותים אשר סייעה להם בפיתוח מיומנויות
ניתוח יצירות .שלב האימון הינו הדרגתי ומתפוגג החל ממתן פיגומים מצד המרצה לכיתה שלמה,
לאחר מכן מתן פיגומים לכיתה ולצוותים במוזיאון ,עבודה שיתופית של הסטודנטים על תרגילי
הבית תוך משוב מועט מהמרצה ולבסוף עצמאות מוחלטת בהגשת עבודה עצמאית.
לסיכום ניתן לומר כי עיצוב קורס ניתוח יצירות הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט הטכנולוגי אפשרו את
המימוש והיישום של מודל החונכות הקוגניטיבית עליו התבססנו במחקר זה .מודל ההוראה
והתשתית הטכנולוגית שימשו גורם מפתח שאפשר למרצה לספק לסטודנטים הזדמנויות לתרגל
כישורים תוך הנחייה וסיוע מצדה ,ובסופו של דבר לתמוך בפיתוח היכולת שלהם לנתח יצירות
באופן עצמאי.
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