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השיעור.

טינכרוני  ,או בשילובם של השניים .בלמידה א-טינכרונית
מועד השיעור שונה ממועד הלמידה ,השיעור מוקלט
מראש באמצעות וידאו או באמצעות תוכנות למידה
מתוקשבת ,וכל טטודנט "נכנט" לשיעור במקום ובזמו
המתאימים לו  ,במטגרת פרק זמו שנקבע מראש .בלמידה

המסורתיות.

טינכרונית ההוראה והלמידה נערכות בו-זמנית ,וכל

המשתתפים מתחברים אל הרשת או האינטרנט בזמו
הלמידה העצמית בחינוך הגבוה התפתחה בארבעה

שנקבע מראש ומקיימים מפגש לימוד מקווו .השיטה

שלבים : 2

המעורבת משלבת את שתי שיטות הלימוד

לדמןן עצמד בהתכתבןת .שיטת לימוד זו החלה כבר

השיעורים מתבצעים לפי השיטה הטינכרונית וחלקם

לפני יותר ממאה שנים והתבטטה בעיקר על אינטראקציה

בשיטה הא-טינכרונית.

-

חלק מו
יזסי רעכו

מינימלית ביו הטטודנטים לביו המרצה ,ושליחת חומר
מודפט בדואר לתלמידים.
לדמןן באמצעןת הרןדן ,ןלאחר מכן הטלןןדזדה.

הקטליזטור המרכזי להתפתחות שיטה זו היה הרצוו
להשתמש במדיות תקשורת מגוונות והשאיפה להגיע לקהל
תלמידים רחב יותר ,שלא היה ביכולתו להגיע ללימודים
במוטדות המטורתיים להשכלה גבוהה .שיטה זו הוכיחה
את עצמה באזורים שבהם ריכוזי האוכלוטייה דלילים ,כגוו
באוטטרליה ובמרכז ארה"ב .בטוף שנות

ה , 60-

החלה

האוניברטיטה הפתוחה לפעול כשיטה החדשה ללימוד
מרחוק·

לדמןן באמצעןת שדחןת ןעדןןת

(. Conferences
בשנות ה 70-

חןזד ) Video

התפתחות תחום הלווינים והתקשורת

איפשרה את הוזלת העלויות הגדולות שהיו

כרוכות בקיומו של שיחות ועידות חוזי ,וכך התאפשר
לקיים "שיעורים חיים" שבהם המרצה והתלמידים
מתקשרים זה עם זה בזמו אמיתי.

לדמןן באמצעןת מןלטדמןדה ןרשתןת מחשבדם .שלב
זה החל בשנות

ה , 80-

עם התפתחות הטכנולוגיה והשימוש

הנרחב בעולם באינטרנט ובתקשורת .מאז הפכה הלמידה
המתוקשבת לאמצעי טטנדרטי במוטדות להשכלה גבוהה
רבים בעולם.

מהות הלמידה הסינכרונית
במהותה ,למידה טינכרונית דומה לשיטת הלימוד
הפרונטלית הרגילה :המרצה ותלמידיו נמצאים בו-זמנית

בשיעור ומקיימים אינטראקציה במשך הלימוד .ההבדל
המרכזי הוא שבלימוד טינכרוני מרחוק ,התלמידים

 7ז  7י ברכמו

והמרצה לא מצויים באותה הכיתה אלא במעיו כיתה
וירטואלית הממומשת בעזרת טכנולוגיות נלוות ומערך
תקשורת ,כגוו אינטרנט או מעגל וידאו .העובדה שהמרצה
והתלמידים לא מצויים בקשר עיו ,דורשת מו המרצה
מיומנויות שונות כמו יכולת תקשורת טובה ללא קשר

עיו ,

יכולת הפעלת מערך טכנולוגי שונה מו המקובל וכו ,יכולת
הפעלה דינמית במפגש.
לעומתה ,בלמידה הטינכרונית ,קל יותר לשמור על
המוטיבציה ועל רצוו התלמידים להתמיד בשיעורים.
היכולת לקבל משוב מיידי ותשובות לשאלות ,שומרת על
הריכוז והקשב ומאפשרת התקדמות בחומר ללא יצירת
פערים .כמו כו ,קיומם של מפגשים מטודרים ובשעות

קבועות מחייב את התלמיד להישאר מעודכו כל

הזמו • 4

יתרונות וםגנלות  eל הלםידה ה Oינכרונית
ניתו למצוא יתרונות משמעותיים בשימוש בלמידה
טינכרונית:

.1

דרי יוטי רענן ,מרכז תחום הוראה מרחוק ,בית-הטפר

•

הנטיעה אל ומו הקמפוט .כמו כו ,נחטכות הוצאות

למינהל עטקים .דר' דודי ברגמן ,בית-הטפר למינהל

עטקים

.dudibreg@colman.ac.il

הקמה ותחזוקה של כיתות לימוד ,של ציוד ועזרי

גב' יעל אמתי ,מנהלת

לימוד.

אדמיניטטרטיבית ,פרויקט הוראה מרחוק ,בית-הטפר למינהל
עטקים.

חדסכןן בזמן ןבעלןדןת .ללומדים ולמרצה נחטך זמו

•

התגברןת על מרחקדם גדאןגרפדדם .מעבר לחיטכוו

בזמן ,הלומדים יכולים להשתתף בשיעור טינכרוני

לשם כך יש להקים מערך להדרכת המרצים שידניש את

כמעט בכל מקום בעולם  .השימוש נוח במיוחד לאנשים

מתודולוניות ההדרכה המרכזיות והחשובות בלימוד

המתקשרים ממקום עבודתם או המרבים בנטיעות.

•

העשרה במיגןןו אמצעים ןעזרים כמן הצגת קטעי

-

ןידאן אן גלישה לאתרי אינטרנט .כמו כן ,ניתן

שימת דנש על נושא האינטראקציות ושיתוף התלמידים הן

לשלב במערך ההוראה מרצים אורחים ללא

•

מאמץ .

בבנייה ותכנון השיעורים והן במהלך השיעורים.

התאמה למתכןנת למידה .לטטודנטים רבים שיטת

-

הלמידה הטינכרונית המתוקשבת נוחה ויעילה יותר

במערכת  ,ואיך מתחברים ומתקינים את התוכנות

מאשר השיטות המטורתיות  .טטודנט יכול לעטוק

יש להדריך את התלמידים החדשים כיצד משתמשים

הדרושות .

בפעילויות שונות בעת הלמידה ,לשתף חברים מתוך

-

הקבוצה " ,לשוחח " עם עוזר ההוראה ,להעביר

להישאר עם יד על הדופק בכל הקשור להכנטת טכנולוניות

פתקים ,כל זאת ללא הפרעה למהלך השיעור .

•

מרחוק·

יש להדריך את המרצים כיצד להשתמש במערכת תוך

התחןשה של הימצאןת בחזית הטכנןלןגיה היא

על הנוף המרכז את נושא הלמידה המתוקשבת במוטד

חדשות לשימוש ,פיתוח מערך ההדרכה ,עדכון המרצים
בטכנולוניות חדישות ,שינויים הנעשים במערכת

וכדומה .

הילת השימוש בטכנולוניות חדשניות .

•

הקלטת השיעןרים .השיעורים המוקלטים
אוטומטית  ,מאפשרים ללומדים להתרכז בתכנים
ולאחר השיעור לחזור על קטעים שלא נקלטו היטב .

ההקלטות נם משמשות את הטטודנטים שנעדרו מן
השיעור .

•

צמצןם חרדןת  .הטטודנטים יכולים להתכתב עם

המרצה ועם עוזר ההוראה במהלך השיעור המקוון וכך
להתנבר על חששותיהם.
מול היתרונות ניתן נם למצוא מנבלות לשיטה  :ההשקעה
בהכנת השיעורים רבה יותר ,לעומת השיטות המטורתיות;
ההישענות על הטכנולוניה עלולה לנרום לתקלות
ולהשבתת השיעורים; וחשוב ביותר

-

שיטת הלמידה אינה

מתאימה לחלק מן הטטודנטים החטרים את "ניחוח"
הקמפוט ואת המנע הבלתי אמצעי עם המרצה ועם שאר
חברי קבוצת הלמידה .

היבטי Dטכ Jוכו  JייD
בלמידה טינכרונית מתבצע שימוש בטכנולוניות נלוות

ובמערך תקשורת ,ועל המרצה להיות מיומן בטונ כזה של
הוראה כיוון שעליו להתמודד עם הטכנולוניה המבוטטת על
כלי ניהול  ,עם החומר הנלמד ועם הטיטואציה הלימודית
)ניהול המשתתפים ויצירת אינטראקציה עמם(  .השיעורים
מחייבים היערכות טכנולונית מתאימה הן מצד המרצה הן
מצד התלמיד .
מאמר זה מתרכז במערכות מבוטטות-אינטרנט  .יתרונן על
מערכות אחרות הוא בהשקעה הנמוכה יחטית הנדרשת

להפעלת מערך למידה כזה וכן בעובדה שהשותפים
לתהליך יכולים להימצא בכל מקום שממנו ניתן להיות
מקושר לאינטרנט .הציוד הנדרש מן המשתתף הנו
מינימלי ,ועלותו שווה לכל נפש  .זאת ,לעומת ועידת חוזי
או שידורי לווין הדורשים מן המשתתפים להימצא במקום
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היערכות והפעכה e
מתוק  eבת במו Oד אקדמי

כ כמידה

שבו מותקנים מקלטים וציוד מיוחד אחר שעלות רכישתם,
התקנתם ותפעולם נבוהה .

בהקמת מערך הפעלה של למידה מתוקשבת במוטד
אקדמי ,יש להתייחט להיבטים טכניים ,פדנוניים-

הדרכתיים,

וטכנולוניים .

ה  Iבטן Dטכ DIIJ
-

יש לבחור בשיטת הפעלה של הלמידה המתוקשבת

)וידאו או תוכנת מחשב ייעודית( ולהכין את התשתית
הדרושה ,כנון רכש מחשבים ,תוכנות ואמצעי ההדרכה

האחרים הדרושים למרצים ולתלמידים.

-

יש להקים מערך תמיכה טכנית ,שייטפל הן בהתקנות

למשתמשים חדשים והן בתחזוקה השוטפת של החומרה
והתוכנה ,ובפתרון בעיות טכנולוניות בזמן אמת במהלך
השיעורים.

-

יש ליצור דרכי תקשורת משלימות לקורט  ,כך שתלמידים

יוכלו לפנות אל המרצים בערוצים נוטפים נם לצורך
העברת חומרי עזר נוטפים  .עדיף להשתמש בניהול
פורומים ברשת האינטרנט או בדואר האלקטרוני .

-

יש להקים או להתאים את המערך האדמיניטטרטיבי

לצורך ארנון ותפעול נושאי הלמידה מרחוק .

ה  Iבטן Dפדג IגןןD
-

יש צורך להתאים את תכני הקורט המועבר כך

שהשיעורים יתאימו לטביבה האינטרנטית החדשנית .

e

הפעכת כמידה מתוק בת  Oי Jכרו Jית
במ Oכוכ האקדמי המכככה כמי Jהכ
במטלול האקדמי מופעלת מזה שנים מטפר מערכת למידה
מתוקשבת באמצעות האינטרנט ,הכוללת נם מערך למידה
מתוקשבת טינכרונית .הטמטטר הנוכחי הנו השביעי

במטפר שבו מופעלת ההוראה הטינכרונית  .בכל טמטטר
הועברו שלושה עד חמישה קורטים במתכונת זו ,והשתתפו

בהם כ  100-70-טטודנטים  .בטך הכול ,כ 420-

טטודנטים

נטלו חלק בלמידה המתוקשבת הטינכרונית עד תחילת
השנה הנוכחית  .השנה קיימת עלייה משמעותית בשימוש

בכלי זה  :למעלה מ 250-

טטודנטים רשומים במערכת ,הן

להוראה מלאה והן לתרנולים פרונטליים  .מטפר המרצים
שלימדו או מלמדים כיום לפי שיטה זו הנו

כ , 15-

כולל

עוזרי הוראה המעבירים תרנולים מקוונים  .הנושאים

שנבחרו לניטוי המערכת היו בתחום מערכות מידע
)תקשורת נתונים ,מערכות טימולציה ועוד( וניהול
)מוטדות בנקאיים ומשא ומתן עטקי(.

במערך התמיכה מועטקים ,בממוצע על פני כל התקופה,
מרכזת אדמיניטטרטיבית במשרה חלקית ותמיכה מקוונת
במשרה מלאה  .מצאנו שיש צורך בתמיכה מקוונת רק
בשניים עד שלושה מן המפנשים הראשונים ,שבמהלכם
נפתרות מרבית הבעיות הטכניות .

המטלול האקדמ
הכשרה לאנש
שהשתתפו

1

1

רכש ש  1רות  1ם ממפע  1ל ח  1צונ  1שנתן

התמ  1כה ,למרצ  1ם ולעוזר

בנ  1טו .1

הטכמה כלל  1ת שהש  1טה טובה 1 ,ע  1לה ופועלת ה  1טב.

ההוראה

1

למרות מטפר )קטן( של תקלות שארעו בהפעלת המערכת,

פרונטל  1ות וכללה הדגמות של התוכנה ו  11שומ  1ה ,והדרכה

התערבות גבוהה  1ותר מצ  1דם ,מטקנות  1הם ה  1ו חד-

א  1ש  1ת בהתנטות מעש  1ת בהפעלת המערכת .הטטודנט  1ם

משמע  1ת ח  1וב  1ות ב  1ותר.

שלמדו בש  1טת זו ק  1בלו את תוכנת הלקוח )כלומר התוכנה

תגןבת הסטןדנטים :לא נמצאו הבדל  1ם מובהק  1ם ב  1ן

הנדרשת לצורך התחברות ,למערכת והשתתפות

וייייi-

בו

המשוב שהועבר במחצ  1ת הטמטטר לב  1ן זה שהועבר

ט  1ומו .

בש  1עור  1ם( והדרכה באמצעות מצגת .ההדרכה כללה רקע

לקראת

כלל  1והטבר  1ם טכנ  11ם על התקנת התוכנה ותפעולה ,והם

רבה ובטוף הקורט

עברו התנטות קצרה בש  1מוש במערכת לפנ  1תח  1לת

מתוקשבת  1ע  1ל לפחות כמו קורט רג  1ל!

הטטודנט  1ם השתלטו על הטכנולוג  1ה בקלות

67%

מהם חשבו שהקורט בהוראה

יייי'i

הקורט.

במהלך הטמטטר ,התחברו הטטודנט  1ם למערכת בשעה

שנערך לפ

ה  1עודה ולמדו באמצעותה .נוטף על  1הם ,ה  1ו מחובר  1ם

מתוקשבת ,ב  1חט לנושא  1ם האלה :העברת חומר בצורה

למערכת בכל ש  1עור המרצה ,עוזר ההוראה ואחד מן

מענ  11נת ,רכ  1שת מ  1דע חדש 1 ,ע  1לות ההוראה ,תרומת

התומכ  1ם .עוזר  1ההוראה ט  1פלו ,מד  1פעם ,בשאלות

1

הש  1טה הרג  1לה לב  1ן קורט שנערך לפ

הוראה

הנוכחות בש  1עור  1ם להבנה וללמ  1דה ,אתגר א  1נטלקטואל

וייייi-

, 1

שהופנו אל  1הם על תפעול המערכת ,והתומך הטכנ  1ט  11ע
בפתרון בע  1ות הטכנ  1ות .שנ  1הם ק  1בלו פנ  1ות אחדות

מכל הבח  1נות הללו ,לא ה  1ו הבדל  1ם ב  1ן הקורט  1ם שנערכו

שמטפרן הלך וקטן במה  1רות רבה ,ולאחר שנ  11ם עד
שלושה ש  1עור  1ם הצטמצמו כמעט לאפט

-

כ1

הרג  1ל  1ם .מב  1ן אלה שהכ  1רו בק  1ומם של הבדל  1ם ב  1ן שת

עקומת למ  1דה מה  1רה בש  1מוש בטכנולוג  1ה.

ש  1טות ההוראה ,שנ  1של  1ש קבעו שההוראה המתוקשבת

הש  1עור  1ם התק  11מו כטדרם ,כמו כל ש  1עור אחר במטלול:

עד  1פה.

אחת לשבוע ,ב  1ום ובשעה קבוע  1ם .מ  1דת הש  1מוש
במאפ  11נ  1ם השונ  1ם של המערכת השתנתה ב  1ן הקורט  1ם,

של הטטודנט  1ם אודות ש  1טת ההוראה ה  11תה :אם  1וצע לך

קורט נוטף בש  1טה זו ,האם תרשם לקורט? כ 45% -מן

בהתאם לצורך .כולם עשו ש  1מוש ב  1כולות הע  1קר  1ות של
המערכת שהן :העברת שקפ  1ם מן המרצה אל הטטודנט  1ם,

(Board

בדרך כלל ,כמענה לשאלות של

הטטודנט  1ם .

) White

 1כלו "להצב ", 1ע לקבל את רשות הד  1בור ולדבר ,והמרצה
הש  1ב וגם הצ  1ג מ  1דע שלא ה  1ה כלול בשקפ  1ם .מט  1בות

שונות ,בחלק מן הקורט  1ם התק  11מו לעת  1ם גם ש  1עור  1ם
פרונטל  11ם "רג  1ל ", 1ם עקב מטלה שהוטלה על הטטודנט  1ם

שכללה העברת מצגות בכ  1תה או עקב צורך במפגש מטוג
אחר.

כל הקורט  1ם בלמ  1דה הט  1נכרונ  1ת נתמכ  1ם על  1ד

הנשאל  1ם הש  1בו בח  1וב מוחלט ,וכ-

70%

25%

בח  1וב ,כלומר כ-

עשו  11ם לה  1רשם לקורט נוטף בש  1טה זו.

, 1

הטטודנט  1ם

1

מערך

כ OיכוD
תגובות הטטודנט  1ם והטגל ללמ  1דה הט  1נכרונ  1ת מע  1דות על
קבלת הש  1טה ולעת  1ם אף על העדפתה על פנ  1הש  1טות
המטורת  1ות .לדעתנו 1 ,ש למצוא עבור כל קורט את
התמה  1ל הנכון של למ  1דה ט  1נכרונ  1ת ,למ  1דה א-ט  1נכרונ  1ת,
למ  1דה מטורת  1ת וט  1וע מתוקשב ללמ  1דה )אתר  1קורט  1ם,

למ  1דה נתמכת-מחשב/א  1נטרנט וכדומה(.

אתר  1קורט  1ם ופורומ  1ם ,המשמש  1ם לתקשורת דו-טטר  1ת
ולהעברת חומר  1למ  1דה ב  1ן המרצ  1ם ועוזר

1

ההוראה לב  1ן

הטטודנט  1ם ,וכן ב  1ן הטטודנט  1ם לב  1ן עצמם .נוטף על כ,ך
משמשת הקלטת הש  1עור  1ם הט  1נכרונ  11ם את הטטודנט  1ם.
לפ  1כך ,משלבת הלמ  1דה הט  1נכרונ  1ת גם מאפ  11נ  1ם
משמעות  11ם של למ  1דה א-ט  1נכרונ  1ת.

מ(!ובי המרצי Dוה Oטוד Jטי Dעכ  Jו(!א

המתוp

(!יטת ההוראה
בכל קורט טמטטר  1אל

1

(!בת

שהתק  11ם בלמ  1דה ט  1נכרונ  1ת,

הועברו למשתתפ  1ם במחצ  1ת הקורט ובט  1ומו שאלונ  1ם

המת  11חט  1ם להוראה המתוקשבת .השאלונ  1ם כללו כ 15-
שאלות מובנות ושאלות פתוחות.

הת leנ Iת כ  eאכ DIJI
תגןבןת המרצים :כל המרצ  1ם שהשתתפו בנ  1טו , 1ללא
 1וצא מן הכלל ,ד  1ווחו על שב  1עות רצון גבוהה מכל רכ  1ב  1ו

-

המערכת ,התומכ  1ם ,נוחות ההוראה לפ

1

טכנולוג  1ה זו

והש  1טה בכללותה.
תגןבןת התןמכים :גם כאן ,כמו אצל המרצ  1ם ,ה  11תה

=
r:

1

ואול  1השאלה החשובה ב  1ותר ,המטכמת את תחושות  1הם

העברת קולו אל  1הם וש  1מוש מזדמן ב"לוח חלק"

....,....

בש  1טת ההוראה הט  1נכרונ  1ת המקוונת וב  1ן הקורט  1ם

ט  1מן ברור של

שא  1פשר "כת  1בה" על לוח ו  1רטואל  1בזמן אמ  1ת

יייי
r:

r:

וע  1דוד החש  1בה העצמ  1ת.

50%

מן הטטודנט  1ם הש  1בו

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

וי".

הטטודנט  1ם התבקשו להג  1ב על ההבדל  1ם שב  1ן קורט
1

=
יייי

ם....

בע  1קר בשלב  1ם הראשונ  1ם של הטמטטר ושח  11בו

תכנ  1ת הכשרתם הורכבה מהרצאות

ם
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