כרתו Dאת  Oו Oי הטכ Jוכוגיה
כעגכת הפדגוגיה :הטמעת
פורטכ כימודי Dכמערכת

כ eיפור איכות ההוראה והכמידה
הלל

נזסק , 1

איתמר

שבתאי , 2

ריקי

רימזר , 3

המסלול האקדמי המכללה למינהל

המאמר מתאר שיקולים מרכזיים והחלטות

ד'למןת בתככןו תהל'ך הטמעה ןהתככ'ת שכבחרה

אסטרטגיות שהתקבלו בשלבים הראשונים של תהליך
ההטמעה של מערכת מחשוב לתמיכה בקורסים.

הפתרונות במהלך ההטמעה

על רשות ההוראה והמחקר ,בשיתוף עם יחידת המחשוב
וועדת המחשוב של המטלול האקדמי.
תכנון ההטמעה של הפורטל לווה בשתי דילמות:

המאמר מציג את הקשיים ,את הבעיות ואת

-

הובלת תהליך הקליטה וההטמעה של המערכת הוטלה

הדילמה הראשונה קשורה במידת ההדרגתיות של הכנטת

שיקולים פדגוגיים,

השינוי :האם להפעיל את הפורטל באופן מיידי על-ידי

פתיחה אוטומטית של אתר לכל קורט ,או לבצע את

טכנולוגיים וניהוליים.

התהליך בהדרנה ובבקרה מלאה .החלטנו לבחור בחלופה
של תהליך מדורנ מבוקר ,כדי להימנע מנרימת עומט יתר

הנהלת המטלול האקדמי אימצה את מערכת

ח HighLear

כפורטל לימודים במטרה לשפר את איכות ההוראה

מיומנים בהפעלת מערכות מחשוב ,ובה בעת להימנע

ובנוטף לשפר את השירות לטטודנטים ואת הננישות של

מלח'( מצד הטטודנטים על המרצים הללו ,בטרם עברו

הטטודנטים למרצים.

הכשרה מתאימה .עקב כך הוחלט להתקין את המערכת

הטיכונים והטיכויים המלווים הטמעה של מערכת
טכנולונית בהשכלה גבוהה נידונו כבר בהרחבה בטפרות

המקצועית והאקדמית  , 4ועל כן לא נרחיב בדיון בהם
הלל  D/Jק

והרנשה של חוטר מיומנות ותטכול אצל המרצים הלא

ולהתחיל בהפעלתה ,לפי דרישה ,בתחילת שנת הלימודים

תשט"ה ולהשלים את התהליך הראשוני עד לפתיחת אתר
לכל קורט ,בתחילת שנת הלימודים תשט"ו.

במאמר זה .אימו'( מערכת טכנולוגית טומן בחובו אילוצים

הדילמה השנייה הייתה

רבים הקשורים להטמעה של כל שינוי במערכות ארנוניות.

השימוש קודם? בהתאם למודל ההטמעה הונדרו שלוש

דוחות המלווים את הטמעת הטכנולוניה במוטדות להשכלה

קבוצות מיקוד של מרצים :משתמשי מערכת תקשוב

נבוהה מתארים כיצד מיושמת ההוראה באמצעות אתרי

קודמת שהתבטטה על פורומים ועל מרצים שיש להם נישה

-

למי מהמרצים להציע את

קורטים ,וכיצד היא נתפטת מנקודת מבטם של המרצים

חיובית למחשב ולנלישה ברשת; מרצים עם מיומנויות

ושל הטטודנטים . 5כמו כן ,ניתן למצוא בהם מנוון של

בטיטיות בהפעלת המחשב ובנלישה ברשת ,אך כאלה

הצעות והמלצות להפעלה של הטטודנטים באמצעות

שלא עשו שימוש קודם בפורטל לימודים; והמרצים

האתר • 6

שאין להם ידע וניטיון קודם ,ומיומנויות המחשב שלהם
מוגבלות.

איתמר שבתאי

תהליך הטמעת הפורטל
מודל ההטמעה שיושם במטלול האקדמי ,התבטט על נישה

בחקר התקשורת המתמקדת בהתפשטות חידושים  . 7מטר
מרכזי שלה היה שהמערכת קלה לתפעול ,מטייעת למרצה
בהוראה ובתקשורת עם הטטודנטים ואינה מחליפה אלא
משלימה את ההוראה פנים אל פנים .

.1

פרופ ' הלל נוטק ,ראש רשות ההוראה והמחקר.
פרופ ' בבית הטפר לתקשורת.

ריקי רימ/ר

 .2מר איתמר שבתאי ,בית הטפר לתקשורת ,החוג לכלכלה.
 .3דר' ריקי רימור ,יועצת פדגוגית לתקשוב ,המטלול האקדמי המכללה
למינהל .ראש מרכז פתו"ח ,המכללה להוראת טכנולוגיה ,ת"א.

למרצים ללא ידע וניטיון קודם הוצע קורט מקדים שכלל
שימוש במחשב וברשת לפני הקורט בנושא הפורטל.
נוטף על כך הוצעו הדרכה וטיוע אישי בנושאים פדנוניים
וטכנולוניים על-ידי מדריכים שמונו בכל אחד מבתי הטפר

והחונים במטלול.

תהליך ההטמעה ,מערכו ההדרכה והתמוכה
עם התקנת המערכת הוחל בתהליך של הנדרה ואפיון
הפורטל והתאמתו למטלול האקדמי

-

הנדרת התוכן,

המינוח ,הפונקציונליות והעיצוב .במקביל הוחל בהקמת
מערך הדרכה ומערך תמיכה.

בשנה הראשונה השתתפו בהדרכות

כ 300-

)מבין

כ ( 700-

חברי טגל ,שטרם התנטו בשימוש במערכת טכנולוגית
בשילוב ההוראה  .בשנה השנייה הוצעו גם הדרכות
למתקדמים

-

חברי טגל שהחלו לעשות שימוש במערכת

כתשובה לשאלות אלו הפורטל מטפק תמיכה פדגוגית
ללומד באמצעות מרכיבי האתר  :טילבוט הקורט ,חומרי
הקורט ,מצגות השיעורים ,מצגות טטודנטים ,פרויקטים

במרכיבים הבטיטיים והיו מעוניינים להכיר את האפשרויות

משותפים ,קישורים ,הודעות ,מטלות ,דואר אלקטרוני,

המורכבות והמתקדמות יותר ובכך למצות פוטנציאל רב

קבוצות למידה )פורומים( ,קבוצות חקירה ומיזם ,משוב

יותר מהמערכת.

והערכות מרצה ומקורות-מידע עדכניים.

מערך התמיכה לטגל פועל בשלושה מישורים:

יתרונות פדגוגים העומדים בבטיט הוראה מתוקשבת

המישןר הפדגןגי :יצירת מודעות בדבר השימוש בפורטל

באתר הם :משוב אישי ,נגישות לחומרי הלימוד ,נגישות

ככלי לשיפור ההוראה וטיפול בטוגיות פדגוגיות שעולות

לטטודנטים ולמרצה ,עדכון ידע מהיר וגמיש ,שקיפות של

לפני ובמהלך השימוש באמצעים מתוקשבים בהוראה.
המישןר הטכנןלןגי :טיוע ותמיכה בפעולות הקשורות
לבנייה ותפעול נכון של אתרי קורטים .
המישןר הטכני :טיפול בהיבטים הטכניים הקשורים

לתפעול השוטף של הפורטל ופתרון תקלות טכניות בהם
פוגשים חברי הטגל והטטודנטים.

המקורות ,המשאבים ,המטרות ,המטלות ושל ההערכה .

התפיטה המרכזית לגבי הטמעת המערכת הייתה כי
הפדגוגיה תוביל את תהליך ההטמעה  .השינוי הפדגוגי
נתפט כמרכזי להצלחת תהליך ההטמעה בצידה של
הטכנולוגיה החדשה  .לפיכך נבנתה מערכת שנתית של
השתלמויות לטגל המרצים ולטגל המינהלי  .ההשתלמויות
התמקדו בטכנולוגיה ובפדגוגיה של השימוש בפורטל .
בהשתלמויות הפדגוגיות הוצגה התפיטה
הקונטטרוקטיביטטית-הבנייתית בהוראה  ,המעודדת למידה

פעילה ומעבירה את מוקד השליטה בלמידה מהמורה
לתלמיד  .תפיטה זו מציעה לפתח טביבות למידה שבהן
יוכלו התלמידים להבנות את הידע בעצמם באופן פעיל,
ובתוך כך להיעזר במשאבי ידע ובמשאבים חברתיים .
הזרם הטוציו-תרבותי של הקונטטרוקטיביזם מדגיש את
האינטראקציות הבין-אישיות בתהליכי למידה ובניית

ידע  .ככלל ,ניתן לתאר את פעולת בניית הידע כפעילות
שבה הפרט מבזר את התהליכים הקוגניטיביים שלו עם
שותפים נוטפים ,אנושיים וטכנולוגיים  ,בטביבתו הפיזית
והחברתית-תרבותית .אתרי למידה המלווים קורט אמורים
לשמש טביבת למידה המאפשרת בניית ידע מטוג זה.

תפקידו החדש של המרצה הוגדר כבונה טביבה לימודית

ידע , 8הכוללים התדיינות  ,הערכת הטטודנטים ובקרה
ותרומתם להבניית ידע הודגשה ונתמכה בעזרת מחקרים
על למידה ברשת • 9

במהלך ההשתלמויות במטלול נחשפו המרצים לשאלות
פדגוגיות ,כמו  :כיצד מגבירים מעורבות פעילה של

~
.....
.....

כדי העבודה עם הטביבה .עיצוב טביבות למידה חדשות

r:
r:
.....

תובע תשומת לב לתכנון הקורט ,למשוב ,לשיתוף פעולה ,
לתיעוד ולהערכת הלמידה • 10

פנים אל פנים בכיתה עם האתר המלווה את הקורט  .חלק
מרעיונות אלה אכן יושמו ,כלהלן :

.1

יייי

וייייI-

,....

=
r:

חיבור בין הכיתה הפיזית לכיתה הווירטואלית  :כל

שיעור בכיתה מתחיל בכניטה לטביבה הווירטואלית
ובצפייה בחידושים ובפעילויות שנוטפו בשבוע האחרון.
בהמשך השיעור נעשה שימוש באתר ככל שניתן  ,ובטופו

שוב כניטה לטביבה הווירטואלית לצורך הגדרת הפעילויות
לשבוע הקרוב .

•2

ניצול קבוצות הדיון לצורך אינטגרציה של החומר הנלמד

והתכוננות למבחן ,לדוגמה ,דרך פתרון שאלות מבחן
שבהן נדרשים דיון וניתוח ולא רק הפגנת ידע .הרעיון הוא
לחלק את הכיתה לשלוש קבוצות  .כל קבוצה צריכה לענות

על שאלת מבחן .כשלושה שבועות לפני תום הטמטטר
נפתחת לכל קבוצה קבוצת דיון ,ובה נרשמת הודעה של
המרצה ואליה מצורפת שאלת מבחן  ,ואז מתחיל רצף של
שלושה שלבים:

א  .מתן תשובות

עד לשיעור בשבוע שלאחר מכן צריכים

-

לענות שליש מחברי הקבוצה תשובה לשאלה ולשלוח
אותה מצורפת להודעה באותה קבוצת דיון  .בשבוע שלאחר
מכן נפתחים בכיתה שלושת הפורומים ונידונות חלק
מהתשובות שניתנו .

ב .כתיבת ביקורת

-

לשבוע שלאחר מכן צריכים שליש

המכילה ומעדכנת את משאבי המידע של הקורט ואת

של ביצוע מטלות הקורט  .חשיבותם של תהליכים אלה

םוו.

אינטראקטיבית ותלויה בתוצאות ובמשוב שהוא מקבל תוך

הקישורים שביניהם  .המרצה מתקשר עם הטטודנטים

ובנייה של תהליכי חשיבה גבוהים של רפלקציה וביזור

וייייI-

יייי'i

מגיב בפורום לאחת התשובות שניתנו .בשיעור שלאחר

באמצעות מאגר המידע של הקורט ,הודעות ,מטלות

eג

נראה כי התקדמותו של הלומד באתר הקורט היא

מהטטודנטים לתת ביקורת לתשובות שניתנו  .כל אחד

והפורום  .באמצעות הפורום מעודד המרצה שיח טטודנטים

.....
=
יייי

וי"

במהלך ההשתלמות עלו מטפר רעיונות לשילוב של הוראה

הסודינ הפדגוגי ויי  eוסו בהטסעת הפורטינ

eג

מכן שוב דנים בכיתה בצורה עניינית בביקורות שניתנו.

ג .טיכום

-

לשבוע האחרון צריכים שאר הטטודנטים

בקבוצה לטכם את התשובות ,הביקורות והדיון בכיתה  .כל
אחד מגיב לאחת משרשרות ההודעות/ביקורות שקיימות
בכל אחת מקבוצות הדיון .
בטוף התהליך עומדות לרשות הטטודנטים שלוש קבוצות
דיון ובכל אחת שאלת מבחן לדוגמה ועבור כל שאלה
תשובות/ביקורות/טיכום שניתנו על-ידי הטטודנטים ונדונו
על-ידי המרצה בכיתה.

הטטודנטים בלמידה? כיצד מגבירים עניין ואתגר בלמידה?
כיצד מתכננים את מאגר הידע של הקורט? מהי מטלה
אינטראקטיבית? מהי למידה שיתופית ברשת? כיצד

ההנחה הקיימת בבטיט ההטמעה הפדגוגית של המטלול

מגבירים את נגישות הטטודנטים לחומרי הקורט ואת

היא שהטכנולוגיה אינה יכולה לשמש תחליף להוראה

האינטראקציה ביניהם? כיצד מגבירים תהליכים של משוב

טובה  .העקרונות הפדגוגיים של מרצה טוב בכיתה ובאתר

בין מרצה לטטודנטים? כיצד מעריכים למידה ברשת?

המקוון הם דומים .ההוראה ככלל צריכה להיות קשובה

עכ הגובה  5המסכוכ האקדמי המכככה כמי Jהכ
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לצורכי הטטודנטים בעניין ,באתגר ובעדכון החומר,

בבעיה פדגוגית ובבעיה ארגונית )היקף הקורט ומשאבי

מחד גיטא ,ובתמיכה ובמשוב על התקדמותם ,מאידך

הזמן( .השתלמות פדגוגית למרצים צריכה להתמודד גם

גיטא  . 11יחד עם זאת ,קיימים הבדלים בין טגנונות הוראה

עם שאלות מעשיות ,כמו :כיצד מעריכים הישגים של

של מרצים ,כפי שהם באים גם לביטוי בהעדפותיהם

תלמידים בקורט מתוקשב? כיצד יוצרים קהילה לומדת

ובתפקודם בטביבות עתירות טכנולוגיה.

בפורום הקורט? מהי מעורבות המרצה בפורום?

מחקרים מצביעים על היעדר מוטיבציה פנימית של

במקביל ,עולים קשיים הנובעים מחוטר ההכרה של

מרצים בהיעדר תיגמול הולם על השקעתם בבניית אתרי

מערכת הניהול האקדמי של המוטד לצורכי קידום וקביעות

קורטים ובניהולם  .12כדי לתמוך במרצים על ההשקעה

של המרצים במאמץ שתובע התקשוב ,מהחשש מאובדן

הרבה והלא מתוגמלת הנדרשת מהם במהלך בניית האתר

זכויות יוצרים ,מהיעדר תמריצים חיצוניים ,מהחשש

ובמהלך פעילותם בפורום ,העלינו בהשתלמויות אפשרויות

שההוראה מרחוק תחליף את הנחיצות במורה מקרוב ועוד.

בין המרצים לעוזרי הוראה בניהול פורום ,ניהולו של פורום

נ ) jחיס ,מ  Jj)oות והמנצות

פדגוגיות ומערכתיות שונות ,כמו למשל ,חלוקת העבודה
על-ידי טטודנטים בלבד ,חלוקת הפורום לתת-פורומים
מקבילים בהתאם לקבוצות-משימה .בולטת העובדה כי
בנייתו של אתר קורט מהווה נדבך חשוב בבניית תשתית

ההוראה של המרצים ובבניית הידע של הטטודנטים.
האתר נגיש למרצה ומאפשר לו עדכון גמיש של מידע
משנה לשנה ,ומתוך כך תורם למטרה החשובה של
שיפור ההוראה לטטודנט .עם זאת ,נראה כי מימושם של
היתרונות הפדגוגיים בפורטל תובעים מהמרצים מוטיבציה

פנימית רבה לשיפור ההוראה ,עוד לפני שהמערכת עצמה
תגייט את כל הפתרונות המוטדיים החיצוניים הדרושים

התהליך המתואר במאמר זה מהווה חלק ממגמה כלל
עולמית של אימוץ טכנולוגיות מידע ככלי המאפשר לחולל
שינוי ,שיפור ולעתים הגדרה מחדש של האופן שבו אנו
פועלים בכל תחומי החיים .מגמה זו באה לידי ביטוי
בעולם העטקים ובעולם הכלכלי ,במטגרות חברתיות
ותרבותיות ואף בחיי היומיום .כשם שתהליך שמתבצע
נכון ,יכול להביא לתועלת ולשיפור משמעותי ,כך חוטר

תשומת לב ואי-שימת דגש בפעולות הנכונות יכול
להביא לנזק .
הלקח העיקרי מן התהליך המוצלח המתואר במאמר זה

לתגמול ולתמיכה בטגל ההוראה.

הוא שהקריטריון המרכזי להצלחה הוא התייחטות הולמת

הת ) jדמות הה eתתפות בפורטנ ו eביעות

ובראשונה דרושה הבנה של ההנהלה לצורך בביצוע

הרצון  eנ המרציס

השינוי ולתועלת שיכולה לנבוע ממנו .ההנהלה צריכה

כבר בטוף השנה הראשונה להפעלתו הגיע היקף הפעילות

לתמוך בתהליך לכל אורכו ולהיות מחויבת לו ,לתת לו

עם הפורטל ל  60%-ויותר ,לפי הפירוט הבא  :מעל 400

את העדיפות הראויה ולהקצות את המשאבים הדרושים.

חברי טגל )מתוך כ  ( 700-הפעילו מעל 1,100

אתרי

קורטים )מתוך כ  1,500-קבוצות לימוד הנלמדות במשך

השנה( ,ומעל 5,000

טטודנטים )מתוך

כ ( 9,000-

למדו

בקורטים שיש להם אתר בפורטל.

בתהליך המתואר ההנהלה הבינה את משמעות ואת
חשיבות העניין והייתה מעורבת בכל השלבים.
הובלת התהליך צריכה להתבצע על-ידי גוף משמעותי

בארגון ,בעל מעמד בכיר שמקבל תמיכה מההנהלה,

ערכנו טקר מקוון שבחן את התרומה הנובעת משימוש

עומד בקשר רצוף עם המרצים ומקיים בהתמדה תהליכי

בטכנולוגיות התקשוב לתהליך ההוראה האקדמית על-פי

חשיבה בטוגיות הנוגעות להוראה ולמידה אקדמית ,אמון

תפיטת חברי הטגל שעושים שימוש במערכת .על השאלון

על שיפור איכות ההוראה ומכיר את המאפיינים של

השיבו  112חברי טגל ]מבין

כ [ 400-

שהשתמשו בפורטל

בשנת הפעלתו הראשונה  .להלן נתוני אחוזים של אלה

טכנולוגיות הוראה .הגורם המרכזי להצלחה של התהליך
היה הטלת המשימה על רשות ההוראה ,שהיא גוף קיים

שהשיבו על פריטי השאלון בשתי הדרגות הגבוהות ביותר

שעונה על התנאים שפורטו לעיל  .בחלק מהמוטדות

שבחרו מבין חמש") :במידה רבה" ו"במידה רבה מאוד"(:

האחרים הוקם גוף אד-הוק שלקה בחוטר רצף והמשכיות.

95%
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של הארגון ושל הנהלת הארגון לתהליך השינוי  .בראש

מהמרצים מתכוונים להמשיך להפעיל אתרי קורטים

בפורטל ו 87%-

ימליצו למרצים אחרים להפעיל אתרי

גורם נוטף להצלחה הוא המרכזיות שמקנים לתהליך .
מוטדות רבים טעו בכך שהכניטו מערכת טכנולוגית

קורטים  .זאת ,בעיקר משום שהפורטל מגביר את הנגישות

כמערכת מלווה המהווה עזר הוראה מודרני נוטף  .במקרה

שלהם לטטודנטים )  44% . ( 65%מאמינים שהפורטל

הנדון התהליך הוגדר כתהליך שיביא לשינוי בתפיטה

משפר את שביעות רצון הטטודנטים  .תפיטת המרצים

הפדגוגית במטלול האקדמי .ברמה המעשית היה ברור

את תרומת הפורטל לשיפור איכות ההוראה הייתה נמוכה

שלא מדובר במערכת מלווה ותומכת בהוראה פנים אל

יותר42% :
שלהם,

חשבו שהפורטל משפר את ארגון ההוראה

- 36%

איכותיות יותר

שהוא מאפשר אינטראקציות למידה

ו - 30%-

שהפורטל משפר את איכות

ההוראה .

פנים ,אלא במערכת המשתלבת בד בבד עם ההוראה פנים
אל פנים .
הניטיון שהצטבר מן התהליך ,מאפשר להטיק מטפר
מטקנות והמלצות עיקריות ואלה הן:

-

רצוי לשלב ולחבר בין הכיתה הפיזית לכיתה

בעיות ו ) ejייס  eענו בתהניך ההטמעה

הווירטואלית וליצור טביבה אחת  .הכוונה היא לחבר

דוחות רבים על הטמעת התקשוב במוטדות להשכלה

פעילויות הוראה ולמידה שיתבצעו בשתי הטביבות.

גבוהה המתפרטמים לאחרונה בארץ ובעולם מציינים כי

-

ניהול של קבוצות למידה )פורומים( באתרי הקורטים נתקל

המרצים .ליצור מנגנוני תגמול לחברי טגל העושים שימוש

חשוב לעודד וליצור תמריצים לשימוש במערכת עבור

בטביבה הווירטואלית לשיפור איכות ההוראה·

-

חשוב לעודד טטודנטים למעורבות באתר ,בפורומים

ובשאר הפעילויות שבו.

נוטף על כך ,אנו ממליצים לעודד פעולות של הרחבה
והעמקה של השימוש בפורטל באופן הבא:
א .עידוד חברי טגל נוטפים להפעיל אתרי קורטים בפורטל

.4

 he pedagogy of onlineז eaching at an Internet distance :ז
 he Report of a 1998-1999. Universityז teaching and learning .
of Illinois Faculty Seminar. December 7,1999 .

.5

להוראת קורטים גם לפתיחת טביבות למידה לקבוצות
באותה התמחות או באותו בית טפר/חוג.
ב .עידוד ההעמקה באמצעות השימוש במרכיבים

מתקדמים יותר ,שקיימים בפורטל ושמרבית חברי הטגל
עדיין לא עשו בהם שימוש ,ובליווי תמיכה אישית ברמה

הפדגוגית והטכנולוגית.
ב .הרחבת השימוש במרכיבים המערכתיים של הפורטל,

כמו למשל:
.שימוש בפורומים

-

להגשת מטלות ,ללמידה שיתופית,

לתמיכה והחלפת ידע.
.הרחבת השימוש במנגנון להגשת המטלות.
.יצירת קורטי דמו של קורטים מדיטציפלינות שונות.
.הפיכת הפורטל לכלי מרכזי שישמש טטודנטים וחברי
טגל כשער כניטה לפעילויות נוטפות אקדמיות,
חצי-אקדמיות ומנהליות ,כמו :גישה לטפריות ,למאמרים,
למאגרי מידע ,מידע אדמיניטטרטיבי וכדומה.

.פרטום קריטריונים לאתרים אקדמיים טובים.

•

פרטום נתונים על קורטים מצטיינים לעידוד ותגמול

המרצים שפתחו אתרים טובים.

.פתיחה של אתרי מרצים נבחרים למאגר קורטים

אקדמיים וירטואליים ברשת )באישור( ,במטגרת מהלך

כקניין ציבורי
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