ה  lleאה כין  Jי  leת  IJleת

eו

כתק וב הוראה אקדמות'

eו
ויייי-ין

מו  ' Uפרנק ? /הטכנ1/7

םוו.

e

בשנים האחרונות ,עם התקדמות

הטכנולוגיה ,אנו עדים להתגבשות שלוש

בנ  11ת אתר אינטרנט דרשה בעבר ידע בשפות מחשב או

תוכנות מיוחדות .אולם כיום ,רוב מוטדות ההשכלה
הגבוהה בארץ מעמידים לרשות טגל ההוראה מערכות

גישות עיקריות לתקשוב הוראה אקדמית.

המאפשרות בנ  11ת אתרי אינטרנט לקורטים ,ללא צורך

הגישה הראשונה היא שימוש באתר מלווה

בידיעת תוכנה .מקובל להבחין בין מערכות ניהול תכנים

קורס

-

השיעורים ניתנים בגישה

לבין מערכות ניהול למידה )LMS - Learning Management

(. Systems

מערכות לניהול למידה כוללות באופן מובנה

המסורתית ,ובמקביל נבנה אתר אינטרנט

רכיבים ללמידה פעילה ואינטראקטיבית ומציעות ,לבחירת

לקורס לצורך תרגול ,העשרה ,הכנה ,חזרה

המרצה ,אפשרויות רבות לארגון הקורט ,מימוש עקרונות

והעמקה .הגישה השנייה היא קורס

אסינכרוני מתוקשב במלואו

-

מקיימים

מספר מצומצם מאוד של מפגשים בכיתה,

פדגוג  11ם ,וניהול הקורט,

הקורס .ואילו הגישה השלישית היא קורס

אלא שהמורה והתלמידים מרוחקים פיזית.

רלוונט  11ם; קל לעקוב אחר התקדמות הטטודנטים ולהשיג

שיטת ההרצאה )מלווה בתרגילים ובמעבדות( ממשיכה
להיות שיטת ההוראה הנפוצה בהשכלה הגבוהה .לדעת
מורים רבים ,ההרצאה היא שיטת הוראה יעילה להקנ  11ת

גוף הידע הבטיטי של התחום ,תוך שליטה של המורה על
המתרחש בשיעור .שיטת הוראה זו נתפטת כשיטה הנוחה

והחטכונית ביותר לשם "העברת" מידע רב ומורכב למטפר
גדול של טטודנטים .עיקר הביקורת על ההרצאה כשיטת
הוראה היא שלטטודנטים תפקיד טביל בה ,ועל כן יעילות
הלמידה בשיטה זו נמוכה .במקביל חל בשנים האחרונות
גידול משמעותי במטפר אתרי אינטרנט של קורטים
להעשרת ההוראה המטורתית ולצורך תרגול ,הכנה ,חזרה

והעמקה .אתר קורט מתוכנן היטב יכול לשמש כאמצעי
עזר להעלאת יעילות הלמידה באמצעות למידה פעילה
ואינטראקטיבית.

אוטומטית של תרגילים ,ניהול הקורט ,הטטודנטים
והציונים.

להוריד חומרי לימוד ,מצגות ,שקפים ,הודעות ,תרגילי
בית ,בחינות ופתרונות .החומר נגיש לטטודנטים בכל

מקום שבו נמצא מחשב המחובר לאינטרנט ובכל זמן.
מערכות מטוימות מאפשרות להגיש את תרגילי הבית
בקלות באמצעות האתר ,ואם טגל ההוראה מעונ"ן בכך,
ניתן להשתמש באתר כאמצעי להצגת שאלות ולתקשורת
בין הטטודנטים לטגל ההוראה.

יתרונות פד Jו Jיי  e Dניתן כהפיק
מאתר אינטרנט מכווה כקורס
היתרונות הפדגוג  11ם הם היתרונות החשובים ביותר של

אתר מלווה קורט .אחד מהם הוא היכולת לממש ארבעה
ממדים של "הוראה טובה" :למידה פעילה
ואינטראקטיבית ,שימוש בהמחשות ,ארגון הקורט

והשיעורים ומתן משוב מ  11די לתלמידים על טעויות ועל

התקדמותם ,וכן מתן הכוונות אינטראקטיביות .התלמידים
ח  11בים להיות פעילים ולהגיב ,והמורה ח  11ב לארגן מראש

.1

.2

=
r.:

נתונים טטטיטט  11ם שונים; ק  11מת אפשרות לבדיקה

לטטודנטים ,האתר משמש כאמצעי נוח לצפות ו/או

אתר אינטרנט מכווה קורט

....
....

במהירות לכל הטטודנטים בקורט )לוח מודעות(; ניתן

במאפיינים מסוימים להוראה מסורתית,

בפני המרצה בשלוש הגישות הללו.

ויייי-ין

לוח הזמנים של הקורט והמטלות; ניתן להעביר הודעות
להוטיף קישורים למאגרי מידע ולאתרי אינטרנט

מאמר זה דו ביתרונות ובאתגרים הניצבים

יייי'i

יייי
r.:
r.:

להלן כמה יתרונות תפעול  11ם שמרצים יכולים להפיק

אך עיקר ההוראה מבוצע באמצעות אתר

מתוקשב סינכרוני

....

יתרונות תפעוכיי  e Dניתן כהפיק
מאתר אינטרנט מכווה כקורס
ממערכות לניהול למידה :ניתן לעדכן באופן שוטף את

-

c:::
....

וי".

הטטודנטים ,והציונים .

תוכני האתר ,חומרי הלמידה ,הטילבוט ,דרישות הקורט,

סוג של הוראה הדומה

....
=
יייי

בשנים האחרונות פורטמו בארץ ובעולם מטפר רב של מאמרים,

את הקורט באופן מובנה ונוח להתמצאות .המערכת

טפרים ודוחות מחקר בנושא תקשוב .מטבע הדברים ,מאמר

מאפשרת בקלות מתן משוב ,ואתר האינטרנט יכול לט  11ע

זה איננו מתיימר להקיף את כל גוף הידע העצום בנושא .הכוונה

בכך שהוא מאפשר למידה רב-חושית )מולטימדיה(

כאן להציג בתמצית את עיקרי הדברים למרצים העומדים

והמחשות :טקטט ,צבע ,תמונות ,תנועה ,אור וקול ,וכן

לתקשב קורטים אותם הם מלמדים.

קישורים לטימולציות ,אנימציות ותוכנות טימולציה .שאר

דר' מוטי פרנק ,ראש המרכז לקידום ההוראה.

הממדים של הוראה טובה ,כמו הטברים )בכתב( ברורים,

נגב הגובה  4המסבוב האקדמי המכבבה במינהב
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יצירת עניין בחומר הלימוד ובניית טביבה תומכת למידה,

ההודעות שהתלמיד מכניט לפורום  .במצב כזה קורה

תלויים במורה בונה האתר .

לעתים ,שתלמידים אמנם משתתפים בפורום אך ורק כדי
לצאת ידי חובה וללא השקעת מאמ'( ליצירת הודעות

שימוש נכון בכלים ,שהתוכנות לבניית אתרים מציעות
מאפשר לטטודנטים למידה המקשרת את הידע החדש

ענייניות  .רביעית ,המשוב שיוזם הודעה מקבל איננו מיידי

)ולפעמים גם לא ניתן כלל( ,דבר שעלול לתטכל

למבני ידע קודמים ,המצויים בתוך האתר ובאתרים

משתתפים רבים ,וחמישית ,ישנם תלמידים ביישנים

אחרים .בונה האתר יכול להדגים בקלות יחטית את

שעלולים לחשוש להשתתף  ,כיוון שכולם רואים את

רלוונטיות חומר הקורט .אתר אינטרנט נלווה לקורט

הודעתם.

מאפשר פיתוח לומד עצמאי מחד )למידה יחידנית בהתאם

לקצב ,הטגנון והרמה המתאימה לטטודנט(  ,ולמידה

לאור אתגרים אלה ,מומל'( לבחון בזהירות את מידת
השימוש בפורום כאמצעי הוראה/למידה ,ולהפעיל אמצעי

בקבוצות וקיום קבוצות דיון מאידך.

זה רק ללמידת נושאים המתאימים להוראה בעזרת פורום .

- D101 ' 19

קב  Iצ  Iת ד  IIן

אם מרצה מפעיל פורום להוראה /למידה ,עליו לנקוט

הפורום מאפשר למשתתפים להגיב ולהביע את דעתם

באמצעים שונים כדי לדרבן את הטטודנטים להשתתף,

בנושא הדיון ,לקרוא את דברי המתדיינים בקבוצה

ולוודא שהפורום יהיה פורה ומפרה .

בזמנים שונים בין מטפר רב של משתתפים בעלי ידע דומה

המו  eגי :Dכמידה מרחוק ,קורסיD
מתוק  eני Dסינכרוניי , DקורסיD
מתוק  eני DאסינכרונייD

ולהוטיף תגובה ,אם רצונם בכך  .הפורום מאפשר תקשורת

או שונה ,הנמצאים

במטפר רב של מקומות .
פורום מתאים במיוחד

להוראה של נושאים
המבוטטים על החלפת

טינכרוניים לבין קורטים מתוקשבים אטינכרוניים  .בקורט

דעות ,נושאים שיש

טינכרוני השיעור והלימוד מבוצעים בו-זמנית ,אך המורה

להעמיק בהבנתם ,נושאים

והתלמידים מרוחקים פיזית  .מבחינה זו קורט מתוקשב

השנויים במחלוקת,

טינכרוני דומה לקורט רגיל הניתן בכיתה  ,אך קיימת

נושאים שחשוב להתייחט

הפרדה פיזית בין המורה לתלמידים .המורה נמצא באולפן

אליהם מנקודות מבט

46

שידור ,הכולל אמצעים טכנולוגיים להעברת קול ונתונים

שונות ונושאים שיכולים

)נתונים כגון שקפי  tח (. PowerPoi

לעורר ויכוח )כגון דיון

במרכז-למידה מרוחק ,הכולל בדרך כלל אמצעים

טביב דילמות אתיות( .
איור :מיכל בוננו

בלמידה מרחוק מקובל להבחין בין קורטים מתוקשבים

התלמידים נמצאים

טכנולוגיים המאפשרים תקשורת בין המרצה לטטודנטים

באמצעות קבוצת הדיון ניתן לתמוך בטטודנטים מתקשים .

)מחשב לכל טטודנט או קבוצת טטודנטים ,רמקולים,

התמיכה יכולה להינתן על ידי טגל ההוראה של הקורט או

מיקרופונים ,אוזניות וכדומה(  .הטטודנטים שומעים את

על ידי טטודנטים עמיתים .

המרצה באמצעות רמקולים או אוזניות ,פונים אליו
באמצעות מיקרופונים ורואים את תוכני הלימוד על מטך

הרעיון הפדגוגי בבטיט השימוש בפורומים כאמצעי

המחשב )או על מטך מרכזי גדול(  .לעתים ,התקשורת

הוראה/למידה הוא שהלמידה של הפרט מועשרת בעקבות

כוללת גם העברה דו-כיוונית של וידיאו

אינטראקציה חברתית )בין הטטודנטים לטגל ההוראה ובין

השידור מעבירות את תמונת המרצה לטטודנטים ומצלמות

-

מצלמות באולפן

הטטודנטים לבין עצמם( ,התומכת בבניית הידע ובפיתוח

במרכז-הלמידה מעבירות את תמונת הכיתה אל המרצה.

תהליכי חשיבה )רעיון המכונה לעיתים "קהילייה לומדת"

עם התקדמות האינטרנט והטכנולוגיות המאפשרות

או "הבניית ידע והבנה בשיתוף"( .אין מדובר כאן ברעיון

תקשורת אינטרנט מהירה ,גובר השימוש בשיטות הוראה

פדגוגי חדש; שיטת ההוראה/הלמידה הוותיקה "למידה

שיתופית" ) 9ח  iח (Collaborative Lear

מבוטטת אף היא

שבהן הטטודנטים אינם מרוכזים במרכז-למידה מרוחק,

אלא כל אחד לומד בביתו באמצעות המחשב האישי.

על רעיון זה  .החידוש כאן הוא שהטכנולוגיה מאפשרת
למידה כזו גם ללומדים המרוחקים זה מזה הן פיזית והן
בזמן הלימוד .

בקורט אטינכרוני קיימת הפרדה במקום ובזמן בין

המרצה לטטודנטים

-

המרצה והטטודנטים אינם נמצאים

פיזית באותה כיתה ,והלימוד איננו מתבצע באותו זמן שבו

השימוש בפורומים כאמצעי הוראה/למידה מעמיד בפני
המרצה כמה אתגרים  .ראשית ,בניגוד לשיעור רגיל שבו

התקשורת בין המרצה לתלמידים ובין התלמידים לבין
עצמם היא תקשורת מילולית ,הרי שבפורומים נדרשת

נערך השיעור  .כל טטודנט לומד בזמן הנוח לו  .כל קורט
אטינכרוני יכול לכלול גם מרכיב טינכרוני המבוטט על
הקלטת השיעורים הטינכרוניים והשיעורים הפרונטליים.
בטפרות מוזכרים יתרונות נוטפים לשתי הגישות

מיומנות של תקשורת בכתב  .למקצת התלמידים כושר

)האטינכרונית והטינכרונית( .בשתיהן מתאפשר

ביטוי נמוך בכתב  .שנית ,משתתף הנכנט לפורום עלול

לתלמידים הגרים רחוק ללמוד את חומר הקורט מבלי

להיתקל בגודש של הודעות ארוכות ומייגעות  .שלישית,

להגיע )כמעט( למוטד הלימודי  ,בשתיהן יכול מורה מומחה

קורה לא אחת שפורום "לא מתרומם" והוא בעצם מהווה

ללמד את הקורט לקבוצה גדולה מאוד של טטודנטים

נטל נוטף על התלמידים  .במקרים כאלו ,מרצים מטוימים

)יתרון כלכלי

נוטים לחייב השתתפות ואף לתת ציונים על כמות ואיכות

מקבילות( ,ובשתיהן המורה מקבל נתונים טטטיטטיים

-

חיטכון בכיתות ובקבוצות הרצאה

שונ  1ם על מצב כ  1תתו )כמה טטודנט  1ם הנ  1שו את המטלות,
מה ה  1ו השאלות הבעיית  1ות ,כמה עברו וכד'( ,

הוראה מרחוק ט  1נכרונ  1ת תוך ש  1מוש בטכנולונ  1ה

מתקדמת מחייבת הכנה נאותה של המרצה הו במ  1שור

יייי

הפדנוני/הוראתי והו במ  1שור הטכנ  , 1בדרך כלל ,על

קורט מתוק e

ב טינכרוני

המרצה בקורט ט  1נכרונ  1להשתתף בטדנה להכרת המערכת

לקורט מתוקשב ט  1נכרונ  1 1תרונות ארנוניים ברור  1ם ,

והכשרה לל  1מוד מרחוק  ,המרצה נדרש להשק  1ע מאמ'( רב

הוראה מטונ כזה  1כולה לאפשר ננישות ללומד  1ם באזור  1ם

בהכנה נאותה של הקורט ,על החברה שמטפקת את

מרוחק  1ם  ,נ  1תו להעב  1ר הרצאות של מורה מצטייו או

המערכת לטייע למרצ  1ם בהפקת תוכנ  1הל  1מוד ובל  1וו  1טכנ

מומחה בתחומו )"נורו"( בו-זמנ  1ת למטפר רב יחטית של

לאורך כל הקורט,

1

אולם הכנה קפדנ  1ת וקש  1חה מד  1של הש  1עור  1ם פונעת
בטפונטנ  1ות של המרצה וב  1כולתו להנ  1ב ולשנות את טדר

הטכנולונ  1ת למעקב אחר התקדמות הלומד  1ם ,

התכנ  1ם בהתאם לקורה בש  1עור ,עוד התברר  ,שההטפק
ה  1תרונות הפדנוניים של קורט מתוקשב ט  1נכרונ  1ב  1חט
להוראה פרונטל  1ת דומ  1ם לאלה המתואר  1ם לע  1ל :למ  1דה

בש  1עור ט  1נכרונ  1נמוך בדרך כלל מזה של ש  1עור פרונטלי,
וכו קיימ  1ם קשיים בהוראת תכנ  1ם הכולל  1ם נוטחאות או

פעילה ,ארנוו הקורט והש  1עור  1ם ומתו משוב למורה
ט  1נכרונ , 1המורה  1כול להצ  1נ לתלמ  1ד  1ם משוב מייד  1על

להוראת קורט  1ם ט  1נכרוניים שבהו יש אפשרות למרצה
להצ  1נ לכל הטטודנט  1ם שאלה )בעל פה או בכתב( ולבקש
מהם לענות באמצעות הקלדת התשובה או בח  1רת התשובה
1

על מ  1דת הבנתם ,וא  1לו המורה מקבל מייד  1ת תמונת מצב
מעודכנת על ההבנה ו/או הקשיים של תלמ  1ד  1ו  ,בש  1עור
ט  1נכרונ

המורה  1כול לקיים ד  1ונ  1ם ,להשתמש בש  1טות
ועוד , 5

כך למשל  ,בש  1עור טינכרוני המורה  1כול להתח  1ל

לשאלות הנונעות לש  1עור  1הב  1ת או מטלות הקר  1אה ,כד

1

לענות על השאלות ,המורה  1כול לה  1עזר בתוכנ  1ל  1מוד

עונה לתלמ  1ד מטו  1ם ,כל שאר התלמ  1ד  1ם שומע  1ם את

התשובה באמצעות האוזנ  1ות  /רמקול  1ם או רוא  1ם אותה
המטכ  1ם,

פיזית  ,ולכו לא  1נטראקצ  1ה ב  1נ  1הם נווו השונה מזו
שבהוראה פרונטל  1ת ,הא  1נטראקצ  1ה בש  1עור טינכרוני

מתווכת על  1ד  1מערכת טכנולונ  1ת ולכו מטורבלת הו
למרצה והו לטטודנט  1ם ,טטודנט  1ם המעוניינ  1ם לפנות אל
המרצה צר  1כ  1ם לבקש רשות ד  1בור באמצעות הקשה על
מקש "הצבעה ".בנוטף לא  1נטראקצ  1ה קול  1ת ,לטטודנט  1ם

למורה או לשלוח אל  1ו דואר

אלקטרונ ,1

מדובר כאו

בא  1נטראקצ  1ה בכתב ,שבדרך כלל א  1ננה מאפשרת למורה

אולם הקוש

1

העיקרי של מרצה בא  1נטראקצ  1ה עם

התלמ  1ד  1ם בש  1עור ט  1נכרונ  1הוא א

1

ה  1כולת להבחיו בשפת

תקשורת בלת  1מ  1לול  1ת זו מאפשרת ,בש  1עור  1ם
פרונטליים ,ל"חוש" את מצב הכ  1תה ,בש  1עור ט  1נכרונ

לא נ  1תו לתת תרנ  1ל בכ  1תה ולעבור ביו התלמ  1ד  1ם כד

1

נם

1

לבדוק את אופו התמודדותם עם התרנ  1ל  ,קשה נם ללמד
בנ  1שה ה"טוקרטית"

-

דיאלונ של שאלות ותשובות ביו

המורה לתלמ  1ד  1ם המשמש לבניית החומר  ,בש  1עור

אתגריס בהכנת קורס מתוקe

ט  1נכרונ
ב  Oינכרוני ובהוראתו

טעיף זה והטעיף הבא מבוטטים על ממצא

1

מחקר אשר

ל  1ווה פרויקט של הוראה מתוקשבת ט  1נכרונ  1ת ,במטנרתו

הועברו קורט  1מכינה מהטכנ  1וו לשנ  1אתר  1ם

מרוחק  1ם , 7

1

המרצה א  1נו  1כול להשתמש במחוות  1דיים כד

1

לבצע הדנמות שונות ואיו אפשרות לנצל כ  1שור  1ם
ת  1אטרליים בזמו הש  1עור ,כ  1שור  1ם אשר לעת  1ם מטייע  1ם
בהטבר  1ם וב  1צ  1רת אוו  1רה ח  1וב  1ת בכ  1תה ,

לעת  1ם קיים קוש  1לקבל מהמורה הבהרות לנב  1שקף
הכנת קורט

ט  1נכרונ 1

r.:
Iייי-יi
r.:
י

הנוף ,הבעות הפנ  1ם ומבע הע  1ניים של הטטודנט  1ם,

שכבר אנור  1ם במערכת )מהש  1עור הקודם(  ,6כאשר המורה

מעל נב

יייי

להנ  1ב על כל הפנ  1ות אל  1ו ,

את הש  1עור בחזרה קצרה על הש  1עור הקודם ובמענה

1

י

יייי'i

בהוראה מרחוק טינכרונית המורה ותלמ  1ד  1ו מנותק  1ם

ש  1עור מתוקשב ט  1נכרונ  1דומה במאפיינים רב  1ם לש  1עור

פרונטל ,1

וי".

בש  1עור ט  1נכרונ  1 1ש אפשרות לכתוב שאלות או הערות

הוראה ש  1תופ  1ת שבהו התלמ  1ד  1ם עובד  1ם בקבוצות ,לקיים

"טיעור מוחות"

c:::

=
r.:

שלצורך פתרונם נדרש מטפר רב  1חט  1ת של צעד  1ם,

תשובותיהם לשאלות  1ו  , 4קיימות אף מערכות טכנולונ  1ות

1

םוו.

,....

משוואות מת  1מט  1ות  ,נרפ  1ם  ,מטר  1ם מורכב  1ם ותרנ  1ל  1ם

ולתלמ  1ד  1ם על מ  1דת ההבנה של התלמ  1ד  1ם  ,בש  1עור

הנכונה על נב

י-

Iייי-יi

טטודנט  1ם הנמצא  1ם באתר  1ם מרוחק  1ם שונ  1ם ,ונ  1תו

1

=1

י-

להשתמש בנתונ  1ם טטט  1טטיים שונ  1ם הנאנר  1ם במערכת

המחשב  ,התלמ  1ד  1ם מקבל  1ם משוב מייד

=
=

מחייבת השקעת מאמ'( רב ,תכנוו

לונ  1טט  1וש  1מוש במערכת טכנולונ  1ת מורכבת ויקרה
יחטית ,הצורך להנ  1ע לכ  1תה או למרכז למ  1דה במועד  1ם
מטו  1מ  1ם וה  1עדר קשר פנ  1ם-אל-פנ  1ם עם המרצה  1כול  1ם

להפר  1ע לטטודנט  1ם מטו  1מ  1ם  ,מתברר שש  1טה זו א  1ננה
מתא  1מה לכל הטטודנט  1ם ,

בנ  1נוד לקורט אט  1נכרונ , 1שבו כל תלמ  1ד  1כול לשלוח
לטנל ההוראה שאלה בדוא"ל ,למשל ,הר  1שתלמ  1ד  1ם

חלשים או ביישנ  1ם עלול  1ם לחשוש לשאול בש  1עור
טינכרוני מפנ  1שהשאלה נשמעת על  1ד  1תלמ  1ד  1ם רב  1ם

מטו  1ם  ,שכו קשה להצב  1ע על מקום כלשהו בשקף המוצנ
על  1ד  1המורה ,מקצת הטטודנט  1ם מתלוננ  1ם על ה  1עדר

יחט אישי  ,כאשר טטודנט  1ם עונ  1ם

בהצבעה ) (, polling

התייחטות המורה ה  1נה לכלל ולא א  1ש  1ת ,לטטודנט  1ם
רב

1

םn

n

שוב שהמורה  1כ  1רם בשמות  1הם ו  1תיי ט אל  1הם

באופו אישי  ,בקורט טינכרוני ,שבו הא  1נטראקצ  1ה מתווכת

n

על  1ד  1מערכת טכנולונ  1ת ,קיימת לעת  1ם ת ושה של
נ  1כור  ,כד  1להתנבר על בעיית ה  1עדר קשר פנ  1ם-אל-פנ  1ם

ניתו לאמ'( את נ  1שת

ה- blended e-learning -

ש  1לוב

של פנ  1שות פנ  1ם-אל  -פנ  1ם עם הוראה מתוקשבת
ט  1נכרונ  1ת ,

אחרים ב"זמו אמיתי",

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל
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e

e

הצעות מע יות כהכנת קורס מתוק ב  Oינכרוני והוראתו
להלן כמה הצעות מעשיות להכנת קורט מתוקשב

יכול לקבוע אם המשוב על המטלה יהיה מיידי או שיינתן

לאחר המועד האחרון להגשת המטלה  .בהתאם לצורך

טינכרוני ולהוראתו  . 7ראשית ,כדי למצות את מלוא

ולאופי הקורט ניתן לנהל גם קבוצות דיון בנושאים

הפוטנציאל של המערכת הטכנולוגית יש להכין היטב את

מטוימים .חלק מהיתרונות והמגבלות של קורט מתוקשב

המרצה לטוג כזה של הוראה .על ההכנה לכלול הקלטת

במלואו כבר נדונו לעיל בטעיפים הדנים באתר מלווה

מטפר שיעורי ניטיון וניתוחם עם המורה ,וכן הכנת כל

קורט .כאן יוזכרו כמה נקודות נוטפות .

חומרי הלימוד מראש.

בקורטים גדולים יש יתרון לקורטים אטינכרוניים על פני
שנית  ,גם בתכנית של הוראה מרחוק יש לתת לתלמידים

קורטים פרונטליים ,בכך שכל תלמיד יכול ,בזמן הנוח לו,

שיעורי בית ולהחזירם בדוקים .זאת  ,לצורכי תרגול ומתן

להציג שאלות למרצה ולקבל תשובה )באמצעות הדוא"ל

משוב )ניתן במקרים מטוימים לבצע בדיקה אוטומטית על

למשל( ,בעוד שבקורטים פרונטליים בעלי מטפר טטודנטים

ידי המערכת(.

רב ,המורה אינו יכול לתת משוב לכולם ,וגם אם ניתן

שלישית ,רצוי שעוזר הוראה יהיה נוכח בכל אחת
מהכיתות המרוחקות .תפקידיו יהיו בשני מישורים:

במישור הפדגוגי עליו לשמש כיועץ של הטטודנטים ,
ככתובת לשאלות וכבודק תרגילים .במישור הלוגיטטי
תפקידיו יהיו בדיקה של תקינות הציוד לפני מועד תחילת
השיעור ,מוכנות הכיתה )טידור ,מיזוג וכדומה( ,וידוא

הגעת הטטודנטים בזמן לשיעור וחלוקת חומר כתוב
לטטודנטים.

משוב ,הוא ניתן רק לאלה המעיזים לשאול .8תלמידים
ביישנים עלולים לחשוש לשאול בקורט פרונטלי או בקורט
טינכרוני ,שבהם כל שאר התלמידים שומעים את השאלה .
בקורטים פרונטליים  ,הזמן לשאלות בכיתה מוגבל מאוד או
שיש לגשת למרצה בשעות הקבלה )שהן לא תמיד במועדים
הנוחים לטטודנט(.
היתרון העיקרי שמפיק הטטודנט מלמידה מרחוק
אטינכרונית הוא גמישות במקום ובזמן

רביעית ,הצלחת ההוראה בקורט טינכרוני תלויה גם
במערכת טכנולוגית שמועדת לתקלות טכניות  .לכן ,כשעה
לפני תחילת כל שיעור יש לבדוק את תקינות הציוד
בכיתות ולבצע בדיקת תקשורת מלאה מול אולפן השידור .
על טכנאי מיומן להיות זמין כדי לטפל בתקלות טכניות,
אם יהיו ,במהלך השיעור .יש להגדיר מראש את חלוקת
האחריות הטכנית בין הגופים המעורבים ,כדי למנוע ככל
האפשר מצבים של תקלות אשר לא ברור בדיוק מי אחראי

-

ניתן ללמוד מכל

מקום )שבו יש מחשב מחובר לאינטרנט( ובכל זמן שנוח
לטטודנט  .כל התכנים נשארים אגורים במערכת ,וכל
טטודנט יכול לגשת לכל תוכן רצוי בכל זמן נוח  .לעומת
זאת ,בשיעורים טינכרוניים על התלמיד להתייצב במועד
השיעור במרכז הלמידה או בבית  .בקורטים אטינכרוניים
ניתן להגיש את המטלות באופן אלקטרוני באמצעות האתר
ואין צורך להגישם )מודפטים( על גבי נייר.
יתרון אחר של הגישה האטינכרונית על פני הטינכרונית

נוגע לטכנולוגיה  .ביצוע קורט טינכרוני מחייב אמצעים

לאיתורן ותיקונן .

טכנולוגיים ייחודיים ויקרים ,בעוד שביצוע קורט אטינכרוני
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חמישית ,רצוי לקיים שיעורים פרונטליים בתחילת

הקורט ,במהלכו ובטיומו  .בכל מקרה ,מומלץ שהפגישה
הראשונה של קורט טינכרוני תהיה פנים-אל-פנים  .יש

הינו פשוט יחטית )מחייב בדרך כלל שימוש במערכות מדף

מטוג

, Learning Management Systems

מחשבים

אישיים וחיבור לרשת האינטרנט(.

לנצל פגישה זו לצורך היכרות בין הטטודנטים למרצה ובין
הטטודנטים לבין עצמם ,לימוד המערכת הטכנולוגית,

בקורט אטינכרוני ניתן להגיע להעמקה שקשה להגיע
אליה בקורט טינכרוני ,וזאת מכיוון שהטטודנטים יכולים

הבהרת נוהלי הקורט ואופן ניהול הקורט .

להשקיע זמן ומאמץ ככל שנדרש ,כל אחד בהתאם לקצב
שישית ,לא רצוי שכל טטודנט ישב מול מחשב

המתאים לו ,בעוד ששיעורים טינכרוניים ושיעורים

כשאוזניות לראשו  .במקום זאת עדיף שבכיתות המרוחקות

פרונטליים מוגבלים בזמן ומתנהלים בקצב אחיד ,שלא

יותקנו מטך גדול ,מיקרופונים ,רמקולים ,ומצלמת כיתה

בהכרח מתאים לכל התלמידים  .5במקרה של הצגת

אשר תעביר למרצה את תמונת הכיתה  .באופן כזה

שאלות/מטלות על ידי המורה ,לתלמידים יש מטפיק זמן

האינטראקציה בין המרצה לטטודנטים )ובין הטטודנטים

כדי לחשוב לפני מתן התשובה ,מה שאין כן תמיד

לבין עצמם( תהיה יעילה יותר .

בשיעורים טינכרוניים או פרונטליים .בקורט

שביעית ,רצוי שליד כל טטודנט תותקן "קופטת
הצבעה" בעלת ארבעה מצבים לצורך מענה על שאלות
"אמריקאיות"  .באופן כזה המרצה יוכל לקבל ,לפי הצורך,
משוב מיידי על מצב הכיתה .

התכנים נשארים אגורים במערכת וכל טטודנט יכול לגשת
לכל תוכן רצוי בכל זמן

נוח .

קורט אטינכרוני מקנה למרצה יתרונות :ניתן לעדכן את
חומרי הלמידה באופן שוטף ,להעביר הודעות במהירות
לכל הטטודנטים בקורט ,ליצור קישורים למאגרי מידע
ולאתרי אינטרנט רלוונטיים ,לבדוק אוטומטית תרגילים

e

קורס א  JIOכרו  IJמתוק ב במלואו
יתרונות ביחס כקורס  Oינכרוני וקורס פרונטכי

קורט מתוקשב
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