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בקורט.בהוראהשולבוכבראךניטוישל

J יne ההערכה

בטפרותרבותנדוןלמידהטכנולוגיותהערכתנושא

דיוניםוהטכנולוגיה.,ההערכההחינוךבתחומיהמקצועית
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לאבחוןדרכיםולחקורשבהן,והחולשההחוזקנקודות

הלמידהטביבתשלוכלכלייםחינוכייםהיבטיםולשיפור

הערכהושיטותגישותשלמגווןשקייםפיעלאףהחדשה.

מוגבלתגישהכלושלשיטהכלשליעילותהשונות,

יחידהמחקריתמתודהקיימתלאמטוימות.לטיטואציות

 .והשונותהרבותהטיטואציותכללחקירתיעילהשהיא

קטןמידהבקנהלמחקריםמתאימותהשיטותמןחלק
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במשימותטטודנטיםשלההצלחהמידתאתמעריךזהמדד

תחושתמטלות,בהגשתעקביותכגון:שונותלימודיות

בהצלחהקורטיםוטיוםהגמר,במבחןלהצליחהיכולת

בלימודיםההצלחהרמת .מקוונתלמידהשלההוטפהלאור

אתהטטודנטיםשלהתפיטהבחינתבאמצעותנמדדה

זאת, .בקורטולהישגיהםלהצלחתםהתקשובתרומת

התקשובלביןבלימודיםהצלחהביןישירשקשרמשום

השפעתאתלבודדשקשהמאחרלמדידהניתןאינו

ההצלחהעלהמשפיעיםהגורמיםכללמתוךהתקשוב

בלימודים.

 :זהמדדלהערכתשנשאלוהשאלותמביןאחדותאלה

הקורט?בלימודלךעזרהתקשובמידהבאיזו •
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ערוץלשמשהיאהקורטיםאתרישלהמטרותאחת

לביןהטטודנטיםוביןעצמםלביןהטטודנטיםביןתקשורת

לקייםהקורטצוותיכולהאתר,באמצעות .הקורטצוות

ללבןשאלות,עללענותהטטודנטים,עמשוטףקשר
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חברתיות).ו/או

הקורטבצוותלהיעזרהאתרלךאיפשרמידהבאיזו •

הלימודים?במהלך

הקבוצתיתהכמידה\!יכוב.מדד 3

בעיקרביטוילידיבאהבקבוצותוירטואליתלמידה

ההוראהוטנלטטודנטיםמתקשרימשבהןהדיוןבקבוצות

שיחכרבמתנהלתהתקשורת .וירטואליתעצממלביןבינם

אופןנבחנוהתקשובבהערכתא-טינכרוני.אינטראקטיבי,

ומאפייניה.הדיוןקבוצתשלהניהול

לקבוצותטפציפיותשאלותלטטודנטיםהוצנובשאלונים

,כנון:הדיון
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הקורט?תכנילהבנתוהתרומה

בתרומתהעוטקותכלליותשאלותלטטודנטיםהוצנווכן

 :למשלקבוצתית.ללמידההאתר

בתכניהקשורהבעיהלךהייתהכאשרעשיתמה •

לצוותו/אואחריםלטטודנטים(פנייהלימוד?

אחרים).באמצעימו/אוהקורטאתרבאמצעות

לטטודנטים?וירטואלימפנשהאתרהיווהמידהבאיזו •

המידעהטמעתמדד. 4

לימוד,חומריהקורטיםבאתרימפרטמיםההוראהצוותי

שלדונמאותתרנילים,לימוד,ליחידותעדכוניםכנון

וקישוריםמוקלטיםשיעוריםשלוידאוטרטימבחנים,

רובפיעלמתעדכניםאלהחומרים .ברשתלאתרים

לבחוןניטינוהמידע,הטמעתבמדד .הטמטטרבמהלך

והטנלההוראהצוותיפעילותביטוילידיבאהכיצד

בטביבההפעילותהיקףומהוהמקוונת,הלמידהבטביבת

 .זו
השארביןבשאלונים,נמנמדדהמידעהטמעתמדד

אלה:שאלותבאמצעות

שלהביתבאתרשוניםברכיביםנעזרתמידהבאיזו •

הקורט?

באתר?כללבדרךמחפשאתהמידעטונאיזה •

החומרבהבנתבעיהלפתורמנתעלנקטתפעולהאיזו •

מטלות?בפתרוןאו
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בהםהעיקרייםהמחקרכליכאחד.ואיכותנייםכמותיים

הם:השתמשנו

הועברואלהשאלונים-לסטןדנטיםעמדןתשאלןני

הדוארבאמצעותאוההנחיהבמפנשיהטמטטרבטיום

ביקשנוובאמצעותםבטלפון),טטודנטיםרואיינו(ולעתים

התקשובשלהשילובעלהטטודנטיםמןמשובלקבל

לאיטוףשיטותבמנווןהשימוששונים.מהיבטיםבלימודים

ככלמנוונתטטודנטיםאוכלוטייתלהקיףנועדהנתונים

 .שונותעומקברמותמידעולקבלהאפשר

נשלחואלהשאלונים-ההןראהלצןןתעמדןתשאלןני

המתוקשבים.הקורטיםשלההוראהלצוותיבדואר

נאטףאלהבקבוצות-ההןראהלצןןתמיקןדקבןצןת

בתקשובההוראהצוותתפקידתפיטתאודותמידע

רמתהקורטים,באתריהמתקיימותהפעילויותהקורטים,

שונות.טכניותשאלותועלהטטודנטים,עםהאינטראקציה

שפיתחנוהתצפיתכלי-הקןרסיםאתריעלתצפיןת

הצנתםאופןלפיהןהלימודייםהתכניםאתומאפייןמתאר

הרכיביםלטטודנט.שמוצעתהתמיכהמידתלפיהן

מוקדיםהםדיון"ו"קבוצתהודעות""לוחהמתוקשבים

כליולכןהקורט,צוותעםהטטודנטבמפנשחשובים

בהם.מתמקדהתצפית

המתייחטיםנתוניםאטפנו-באתריםפעילןתנתןני

להיבטים,וכןבפועלולכמותםבאתריםהביקוריםלתדירות

אלה(נתוניםהדיוןבקבוצותהפעילותשלמטוימים

הפתוחה).האוניברטיטהבשרתינאנרים

מ Iממצא

מצביעיםהטטודנטיםבקרבשנאטפוהעיקרייםהממצאים

(מדדהקורטיםבאתריבשימושעלייהמנמתעל

המבקריםהטטודנטיםבשיעורעלייההן :הננישות)

עלייההןבאתר,הביקוריםבתדירותעלייההןבאתרים,

זושעלייהמשעריםאנוהאתרים.מןהרצוןבשביעות

שחלהשינוי/החיוביואתהאתריםהתפתחותאתמשקפת

מנווןבאתריםישכיוםבלימודים.תופטיםשהםבמקום

חדישים,טכנולונייםורכיביםלמידהחומרישלרחב

נפרדבלתיחלקלהיותהופךשהאתרלכךהמובילים

הלימוד.מחומרי

הפתוחהבאוניברטיטהשהטטודנטיםמצאנוכן,כמו

קשורההקורטיםבאתריפעילותםכתכליתיים.מאופיינים

צוותעםקשרוליצירתהקורטשלהלימודלחומרלרוב

קשריםליצירתפחותוקשורההננישות),(מדדההוראה

הםולכןקבוצתית),למידה(בשילובעצמםלביןבינם

בלמידה.להםהמטייעיםככאלההאתררכיביאתתופטים

טובהעדבינוניתהיאהתקשובמןהכלליתרצונםשביעות

בלימודים).להצלחההתקשובתרומת(מדד

מצביעיםההוראהמצוותשנתקבלוהעיקרייםהממצאים

ללמידה.עזרואמצעיתקשורתכערו')התקשובתפיטתעל

הקורטלרכיביכתחליףהאתראתרואהאינוהצוות

הלימודחומרילצדוהעשרהכתוטפתאלאהאחרים,

בתקשובהצוותפעילותבקורט.הקיימיםהאחרים

תופטיםהםנםותחזוקה.פיתוחרמות:בשתימתנהלת

אתריאתורואיםכתכליתיתבאתרהטטודנטיםפעילותאת

עלנוטףאותה.ומעשיריםללמידהכמטייעיםהקורטים

באתריהמתקיימתשהאינטראקציהמעריכיםהםכ,ך

הטטודנטיםלביןההוראהצוותיביןבעיקרהיאהקורטים

עצמם.לביןהטטודנטיםביןופחות

קבוצתשלבפעילותשהתמקדוהקורטים,באתריהתצפיות

אכןדיוןקבוצותשלקטןלאשבמטפרהראוהדיון,

ותמיכהאקדמיתתמיכההמטפקתטביבההתפתחה

השוניםבקורטיםההוראהצוותיכאחד.חברתית-רנשית

מתוךאםהדיון,קבוצותשלההפעלהבאפנימזהזהנבדלו

לומראפשראךאחרות,מטיבותאםדידקטיתהחלטה

בלטהבייחודבמרביתן.מאודומורנשיםנוכחיםהיושהם

בענייניותולהניבלהתייחטההוראהצוותישלנכונותם

שמדוברביןהטטודנטים,שמבטאיםלקשייםובטבלנות

בקשייםשמדוברביןהקורטלתוכןהקשוריםבקשיים

תרומהזושלנכונותמשעריםאנוהלמידה.בתהליךשנוצרו

ועוזרתתומכתלטביבההדיוןקבוצתלהפיכתחשובה

בלמידה.
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