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המרצי Dבכמעכה מאכפיי  Dאתרי  Dמכווי קורסי . D

•

הנחיות לכתיבת עבודות כוללות את היקף העבודה ,

טוג וגודל הפונט  ,רווחים  ,אופן הרישום הביבליוגרפי
ועקרונות הכתיבה המדעית.

•

הנחיות לפרזנטציה בכיתה שנעשית על ידי הטטודנט ,

כמו רשימת הנושאים לבחירה  ,היקף הפרזנטציה ,כלים
ואתרי אינטרנט שעומדים לרשות הטטודנטים .

•

הרכב הציון הטופי בצורה גרפית או בצורה של טבלה

באחוזים  .לדוגמה : 3

המאמר מיועד להציג אחדות מן הדוגמאות המענ  11נות

לשימושם של המרצים באתרים מלווי קורטים ובכך לשתף
את הקוראים בידע שהצטבר .לצורך נוחות  ,חולקו
הדוגמאות לקטגוריות בהתאם לתהליך הבנ  11ה ההגיוני של
האתרים .

צעדימ
אב  7ב אמ  7ת

ראle

נימ בבניית אתר

בעת בנ  11ת אתר מלווה לקורט ,לעתים שוכחים המרצים

שקהל היעד של האתר הם בעצם הטטודנטים  .אתרים
רבים  ,אם כן  ,נפתחים מיד עם תוכנו הרגיל של הקורט בלי
שיוקדש מקום לנושאים כלל  11ם או מנהל  11ם .חשוב לפתוח
אתר בנושא שיכול להיקרא "צעדים ראשונים באתר" או
"כללי"  ,ושיכלול את המידע הבא:
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 .שעות קבלה של המרצה ושל עוזרי ההוראה שלו כולל
מטפרי חדרים ,טלפונים ,כתובות דואר אלקטרוני
וקישורים לדף הבית של המרצה  .זהו מידע חשוב ,שנחבא
בדרך כלל בתוך מטמכים אחרים ,כמו הטילבוט  .מומל'(
להקדיש לו מקום נפרד מאחר שהוא יכול לחטוך מן
הטטודנטים חיפוש מיותר באתר או בלוחות המודעות של
המזכירות  .ניתן להציע גם שעות קבלה וירטואליות,
משמע ,מרצה הקורט או האטיטטנט משתדלים מדי שבוע
להימצא בשעות קבועות גם בצ ' ט של האתר  .אחד
מיתרונותיו של הצ'ט הוא יכולת התיעוד שלו ,המאפשרת
להציגו לאחר כל מפגש באתר כקוב'( טקטט  .באופן זה,
טטודנטים שלא נכחו בשעות הקבלה הווירטואליות ,יכולים
ללמוד משאלותיהם של טטודנטים אחרים.

•

מערכת השעות של הקורט ,המעבדה ,הטפר  11ה ,או כל

טביבה אחרת ,הקשורה לקורט .מערכת השעות יכולה
להיות מקושרת ,כך שכל אירוע מוביל לפריטים
הרלוונט  11ם לגביו במאגר המידע  .כדאי להבליט מידע זה
במטמך נפרד .

•

הוראות שימוש לתוכנות או לאתרים שילוו את האתר

במהלך הקורט ,כגון הנחיות לכתיבת נוטחאות במעבד
תמלילים ,לחיפוש במאגרי מידע ,להתקנת תוכנת

, Acrobat Reader

לצפ  11ה

בקבצי PDF

או להדפטתם .

• "שאלות נפוצות " ) ( FAQs

שנשאלו על ידי טטודנטים

בשנת הלימודים הנוכחית או בשנים קודמות  .השאלות
יכולות להיות בנושאי הקורט ,בנושאים טכנ  11ם שונים,

בבעיות של הפעלת האתר או בבעיות כניטה אליו  .ניתן גם
לפתוח קבוצה לדיון ב"שאלות נפוצות" בה יציגו
הטטודנטים את שאלותיהם  .קבוצת דיון זו יכולה להישאר
פתוחה במהלך כל הקורט ואף לאחריו והיא דורשת
תשומת לב מצד המרצה בבדיקת ההודעות באופן תדיר.

•

"על אודות בונה האתר" .במקרה שנעזרים באטיטטנט

לבנ  11ת אתר הקורט ,ניתן לתת לו קרדיט ולצרף קישור
לאתר שלו או למטמך "תודות".

קבצימ מגנניינימ במאגר המידע
מאגר המידע הוא לב-לבו של האתר  .הכל טובב טביבו

והוא משמש כעולם התכנים של הקורט  .יתרונותיו
העיקר  11ם הם ניווט אינטואיטיבי ('ע"ב הנושאים" והעלאה

ושליפה פשוטה יחטית של קבצים מטוגים שונים  .להלן
דוגמאות מענ  11נות לקבצים שניתן להעלות ממאגר המידע .

•

מצגות של שיעורים .אלה הם הקבצים הנפוצים ביותר

במאגר המידע .ניתן למצוא יתרונות רבים בהעלאת מצגות

ה t -ח PowerPoi

לאתר הקורט עוד בטרם הצגתן

בכיתה .

בכך מגיעים הטטודנטים להרצאה כשבידיהם תדפיטי
המצגות ,הם כותבים הערות תוך כדי השיעור ונמנעים

מ"כתיבת-יתר" .בנוטף ,בתום הטמטטר עומד לרשות

הטטודנטים מאגר מצגות המשמש אותם לחזרה לקראת

.1

משתייך לצוות התמיכה

אב י ב אמית avivam@post.tau.ac.il :
של http://virtual.tau.ac. il ,Virtual TAU

בב י ת-הספר ל חינוך .

המבחן ·

•

תדפיטי מאמרים  .אלה תדפיטים הק  11מים לרוב

זו  lכולה לשמש אחר  lכן בט  1ט למאמר.

בטפר  1ות ומאפשר  1ם ג  1שה  lש  1רה של הטטודנט לטקטט
המלא של מאמר  lהש  1עור  1ם .באופן זה  lכול הטטודנט

כתיבת ביןגרפיןת  .באתר זה ,כל טטודנט בוחר

לקרוא את התדפ  1ט  1ם על גב  lהמטך ,לשמור אותם
במחשב הא  1ש

l

eו

א  1ש  1ות הקשורה לתכנ  lהקורט ומעלה לקבוצת הד  1ון את

או להדפ  1טם בכל עת ש  1חפוץ .

 .עבודות/מצגות של טטודנט  1ם  .המוגשות במהלך
הטמטטר או שהונשו בשנ  1ם קודמות  .ה  1תרון בהצגת

לקבוצה זו בשם "כל מה שרצ  1תם לשאול"" ,רק כ  lבא ל

עבודות משנ  1ם קודמות באתר הקורט הוא בתחושת

לדבר"" ,קפ  1טר  1ה ו  1רטואל  1ת" וכדומה  .קבוצת ד  1ון כזו
מוקמת לצורך מפנש ו  1רטואל  lב  1ן משתתפ

ההמשכ  1ות המשתמרת משנה לשנה ובתרומתן של
העבודות להמשך פ  1תוח אתר הקורט .מבנה " עץ

l

l

ההעתקות ,מכ  1וון שהטטודנט לא  lעז להעת  1ק מעבודה

" בא  1זו מ  1דה מוע  1ל האתר לל  1מוד החומר?" " ,האם כדא

הנמצאת באתר .

שנ  1ם.

מ  1לון מונח  1ם  .המ  1לון כולל מונח  1ם לפ  lטדר א"ב

מתקבלות באופן אוטומט  lבצורה נרפ  1ת ובאחוז  1ם.

מבחנים לצןרך תרגןל .המבחנ  1ם מורכב  1ם משאלות

החומר הנלמד בצורה מאורננת עבור הטטודנט  1ם.

ש  1עור .הערות אלה משמשות כעזר רב לטטודנט והנ  1ט  1ון

שנצבר מראה שבדרך כלל א  1ן הן נורמות להפחתת נוכחות

 lתרונות חשוב  1ם :מצד אחד ,כל טטודנט מקבל את הצ  1ון

הטטודנט  1ם בש  1עור ,כפ

חושש  1ם המרצ  1ם .

אמצעי Dכהכנה כמבחניD
•

ארכ  1ון מבחנ  1ם

כל הצ  1ונ  1ם ואת התפלנות התשובות לכל שאלה

מלאות או חלק  1ות ,או המלצות לכת  1בה נכונה של תשובה .

לשאול "שאלות פתוחות"  .הטטודנט  lכול לכתוב טקטט
חופש

פע  1לות מענ  11נת ה  1א להצ  1נ באתר בשלב ראשון את

שנ , lכעבור זמן מה )שבוע(  .כך  lכול  1ם הטטודנט  1ם

l

שננ  1ש לקר  1אה רק על  lד  lהמרצה .

קישןר לקןרט מקןןן  .נ  1תן לכלול באתר ק  1שור לאתר

המבחנ  1ם ללא פתרונות ,ולהוט  1ף את הפתרונות רק בשלב

אחר העוטק בנושא

להתמודד בעצמם עם החומר למבחן ועם מבנהו .

l

הקורט ,במקרה שק  11ם קורט כזה

ברשת שמקורו באונ  1ברט  1טה אחרת בארץ או בעולם

מאנר נושא  1ם למבחן ,שאלות למבחן  ,או חומר  lעזר
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)לדונמה  :קורט פונט  1קה ,קורט אלקטרונ  1קה וכדומה( .
l

ניהוכ האתר

עזר שונ  1ם .

•

במבחן.

מנגנןן תגןבןת  .מנננון כזה מקנה למרצה את ה  1כולת

המבחן המטכם  .הארכ  1ון  lכול לכלול פתרונות ,תשובות

•

שנ , 1

המרצה לא צר  1ך

לבדוק את המבחנ  1ם בעצמו ,והוא מקבל דו"ח הכולל את

משמש להכנת הטטודנט  1ם לקראת

למבחן  .מאנר זה כולל נוטחאות ,משפט  1ם להוכחה או דפ

l

באופן מ  11ד  lוהוא אף  lכול לזהות את התשובות השנו  1ות
)כולל משוב לנב  lהשנ  1אה( .מצד

-

בט  1ט  lנתונ  1ם )לדונמה

(SPSS

 lכול  1ם לעמוד לרשות

נ  1הול הלמ  1דה באתר  lכול לה  1עשות בדרכ  1ם מנוונות:

הטטודנט  1ם באתר הקורט  .במקרה זה ,נחוץ שכל טטודנט

 .כפתור "הודעות המרצה"  .המרצה מנחה את

 lעבוד על מחשב שבו מותקנת התוכנה המתא  1מה.

הטטודנט  1ם מה על  1הם לעשות השבוע באתר ,מוד  1ע על
ב  1טול ש  1עור  1ם ,על ש  1עור  lב  1ת ,או על כנט  1ם עת  1ד  11ם,

הפעכת ה OטודנטיD

ומצ  1נ תזכורות לקראת המפנש הבא .

נ  1תן להפע  1ל את הטטודנט  1ם באמצעות כל  lתקשורת

 .כפתור "מטלות"  .כפתור זה מצ  1נ לטטודנט  1ם מטלות

שונ  1ם ,כנון  :קבוצות ד  1ון ,טקר  1ם ,לוחות מודעות ,מבחנ  1ם

שהכ  1ן המרצה לקראת המפנש הבא  .המרצה  lכול להפ  1ק

ועוד  .ה  1תרון המרכז  lשל קבוצת ד  1ון הוא האפשרות לתעד

לאחר מכן דוחות ב 1צוע של המטלות .

את כל ההודעות והתנובות ,לשמור אותן בקובץ אחד

 .כפתור "  1ומן הקורט"  .זהו כפתור נפרד מכפתור

ולקבלו לאחר מכן ממאנר המ  1דע  .פע  1לו  1ות מטונ זה

"הודעות המרצה" ובו מפורטת הפע  1לות השוטפת של

נעשות בדרך כלל תוך מתן נמול .להלן מטפר רע  1ונות

הקורט ,כולל מ  1קום חדר  1ם ,ש  1נו  11ם או דר  1שות  -קדם לפנ

כל מפנש .

להפעלות:
הגשת עבןדןת .כל טטודנט  lכול להכנ  1ט את עבודות  1ו

•

"עץ נושא  1ם"  .זהו המבנה בו מצו

l

מאגר המ  1דע והוא

לאתר ,במקום לשלחן בדואר אלקטרונ  lאו להנ  1שן בנ  1רטה

 lכול לארנן את הלמ  1דה ,בתנא  lשהוא מאורנן בצורה

מודפטת .המרצה חוטך את ההתעטקות עם ארנון העבודות

 lד  1דות  1ת לטטודנט  1ם ומאפשר התמצאות קלה .

שנשלחות אל  1ו והוא גם  lכול להג  1ב על  1הן ,להע  1ר הערות

ולתת צ  1ון .
הערכת עמיתים  .זהו ש  1מוש מענ"ן בקבוצת הד  1ון

ומתנהל לפ

•

דף פת  1חה .דף זה מכ  1ל ה  1פר_ק  1שור  1ם לפר  1ט  1ם

במאנר המ  1דע או לפר  1ט  lתקשורת שונ  1ם ,כנון  :פורומ  1ם,

l

=
r.:

עצמו .המקרה האחרון דורש את נוכחותם של כל
הטטודנט  1ם בכ  1תת המחשב  1ם בו-זמנ  1ת ומענ  1ק שנ

l

,....

רב-בר  1רה והם משמש  1ם כעבודה עצמ  1ת לקראת כל

באתר את ההערות שהם כותב  1ם לעצמם כהכנה לפנ  lכל

שאול

יייי
r.:
!ייי8ייI
r.:
.....

ש  1עור ,כהכנה לקראת המבחן או כחלופה למבחן המטכם

ש  1עור .במקר  1ם מטו  1מ  1ם ,מצ  1נ  1ם המרצ  1ם

l

l

המעבדה עזרה לל  1מוד החומר?" וכדומה .תוצאות הטקר  1ם

והטברם  lכול לחטוך שאלות רבות .המ  1לון מטכם את

•

ייייי'i

לק  11ם הפטקות במהלך ההרצאות?"" ,האם לדעתכם

קבוצות ד  1ון משנ  1ם קודמות .נם הן מקנות תחושת

ט  1כומ

c::
.....
.....

טקרים  .אלה  lכול  1ם לה  1ות בנושא  1ם ל  1מוד  11ם

שנ  1ם  .הצנת העבודות באתר ,תורמת נם למנ  1עת תופעת

המשכ  1ות ונ  1תנות למ  1ון לפ

בו

וי".

הקשור  1ם לתוכן הקורט ,או טקר  1ם אדמ  1נ  1טטרט  1ב  11ם

l

!ייי8ייI

l

הקורט וה  1א

שמשמש  1ם כמשוב  .לדונמה ,נ  1תן להצ  1ג את השאלות:

l

eו

עומדת לרשותם בכל עת.

הנושא  1ם" מאפשר מ  1ון של העבודות לפ  lקטנור  1ות או לפ

•

.....

הב  1ונרפ  1ה שלה .

קבןצןת דיןן ללא התערבןת המרצה  .נ  1תן לקרוא

•

=
יייי

התהל  1ך הבא  :כל טטודנט מעב  1ר לקבוצת

טקר  1ם ,לוחות מודעות וכדומה .

•

פרטום צ  1ונ  1ם  .פרטום זה מאפשר לכל טטודנט לראות

הד  1ון את ט  1וטת העבודה שלו ,לאחר מכן כל המשתתפ  1ם

את צ  1ונ  1ו באופן ד  1טקרט  lעל המטלות ועל מבחנ  lהקורט,

קורא  1ם את הט  1וטות של כולם ,מנ  1ב  1ם ומער  1כ  1ם  .פע  1לות

באמצעות מנננון מ  1וחד הק  11ם בתוכנה או על  lד  lפרטום

l

•
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דף פתיחה .דף זה מכיל תמונות וקישורים לפריטים

במאגר המידע .דף פתיחה טוב יכול גם להחליף לחלוטין
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את מאגר המידע ,לחטוך מן הטטודנט ניווט מיותר ולהביא
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ליכולת ניווט טובה יותר באתר הקורט  .במקרה זה  ,דף
הפתיחה הוא זה שמוביל את הלמידה.

•

רשימת הטרטים שמןקרנים במהלך הטמטטר ,כולל

קישורים לאתרי אינטרנט שמפרטים אודות הטרט ,יוצריו,
השחקנים ועוד.

ויזואביות
אחד המאפיינים של האינטרנט הוא כמובן הצד הוויזואלי
וחשוב להביא לכך שהוויזואליות תהייה חלק ניכר מאתר
מלווה

•

קורט .

תמןנןת של הטטןדנטים בקורט  .אפשר לצלם את

כל תלמידי הכיתה בשיעור הראשון ולאחטן את התמונות
בתיקייה מיוחדת במאגר המידע  .באותה מידה  ,ניתן גם

ג ליון ציונים הגלוי לכלל הטטודנטים בקורט ,והמכיל
מטפרי תעודות זהות בלבד  .במקרה השני  ,יכול כל טטודנט
להשוות בין ציוניו ובין ציוני הטטודנטים האחרים בקורט .
ניתן לעדכן את גליון הציונים באופן תדיר ולכלול בו את
ציוני המטלות  ,הבחנים  ,שיעורי הבית או כל רכיב ציון

אחר )ראו דוגמת תמונה בעמוד

זה . ( 4

אקטואביה
גם אם האתר הוא מן השנה שעברה ,מומלז לעדכן אותו
מדי שבוע בפריטים מטוימים ,כך שהטטודנט יוכל להבחין
שמשהו משתנה ולקבל תמריז להיכנט לאתר באופן תדיר.

•

כנטים .אפשר להודיע מדי פעם על כנטים שקשורים

לנושאי השיעור או על פרטומים שונים )מאמרים ,כתבות

בעיתונות ועוד(  .ניתן להציג הודעות אלו בדרכים שונות :
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באמצעות כפתור "הודעות המרצה" ,באמצעות כפתור

נפרד המפנה לאתר הכנט ,או כנושא במאגר המידע בשם
"כנטים" .

•

אקטןאליה  .ניתן ליצור במאגר המידע נושא בשם

"אקטואליה"" ,חדשות" ,או "מן העיתונות" ולקשרו
בקישורים לאתרי חדשות ,לכתבי עת מקוונים ,לכתבות
עיתונות או למחקרים עכשוויים שמתעדכנים במהלך
הטמטטר .

•

כפתןר "אתר שבןעי" אליו מעבירים מדי שבוע אתר

שקשור לתוכן הקורט או לעניין אקטואלי שעלה לכותרות
במהלך השבוע.

•

כפתןר "חידןת ןבדיחןת" או "ציטוטים משעשעים"

שקשורים לנושא הקורט ומתעדכנים מדי שבוע .הניטיון
מראה שנושאים כאלה ,שלכאורה טוטים מנושא השיעור

לאחטן תמונות שצולמו במהלך אירוע או מטיבה של
משתתפי הקורט .בכל מקרה  ,תמונות תמיד מקדמות
אווירת כיתה נעימה.

•

בעיקר אם הקורט וירטואלי ונטול מפגשי פנים-מול-פנים .

•

בפתורי Dב Oרגב
יצירת כפתור בטרגל הכלים עם פריט ממאגר המידע מעלה
את חשיבות הפריט וחוטכת מן הטטודנט חיפוש מייגע

באתר .להלן דוגמאות לפריטים חשובים שרצוי ליצור
עבורם כפתור:

•

הטילבןט  .במקרים מטוימים מכיל הטילבוט

ביבליוגרפיה מקושרת ,משמע ,כל פריט ביבליוגרפי

מקושר לתדפיט טקטט מלא או למיקום של הטפר
בטפרייה ,וממנו יכול הטטודנט להזמין את הטפר .

תמןנות מטביבת העבודה ,כמו תמונות שצולמו

בזמן העבודה במעבדה .

•

תמןנןת רלןןנטיןת לנןשאי הקןרט .ניתן לארגן

תמונות אלה לפי מיון שונה כמו לפי תקופות )ימי
הביניים ,הרנטאנט( ,טוגי אמנות שונים )אימפרטיוניזם

וכדומה( .

•

מפןת  .אם מקיימים טיורים מחוז לקמפוט ,ניתן

להוטיף מפות הכוללות

•

הכוונה .

הדמיןת  .ניטויים רבים )בפיזיקה ,בהנדטה( יכולים

להיעשות באמצעות הדמיה באתר  .כדי ללמוד על תופעות
שונות )כמו עדשה ,גלי קול ,חשמל( יכול הטטודנט לשנות
ערכים ,לצפות באפקט וללמוד על התופעה עוד בטרם יגיע
למעבדה עצמה .

 OיבוD
הדוגמאות ש"הועלו ברשת" הן רק חלק מן האפשרויות
הבלתי מוגבלות כמעט שמציע השימוש המקוון באתרים
מלווים קורטים  .בטופו של דבר ,מראים מרצים רבים כי

הם "נתפטו" ברשת ,בכך שהם משתמשים באתרים הללו
כחלק חשוב ,יום יומי ובלתי נפרד מן הקורטים שבהם הם
מלמדים .

.2

יזם העיזו נערך ב  .11 / 6 / 2003-הקלטה  ,כזלל מצגת ההרצאה ,

נמצאת ב http://virtual2002 .tau .ac.il/ users/www/O-/
day_semi nar_11junej day_semi nar.htm

ומלווים בקריצת עין  ,שוברים את הקרח ויוצרים אחוות
למידה בין תלמידי הקורט.

תמןנות של מרצי הקורט .תמונות אלו חשובות

.3
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באדיבזת מעדבה א י לפ י ז י קה ,אזני ברסיטת תל-אב י ב .
באדיבזת דרי מרים שקזלניק  ,היחידה ללימזדי אנגלית ,אזניברסיטת
תל-אב י ב

