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בהוראהמערכתי-מבנישינוייתרחשלאעודכל

תמשיךהקרובותבשניםשלפחותנראהבאוניברטיטאות,

שיטתלהיותובמעבדות)בתרגילים(מלווהההרצאהשיטת

בקצבכיאםיגדל,במקבילבאוניברטיטאות.נפוצההוראה

למשל,כך .חדשניותהוראהבגישותהשימושיחטית,אטי

להניחטבירלהוראה,האינטרנטלניצולהקשורבכל

המלוויםהאינטרנטאתריבמטפרמשמעותיגידולשנראה

לקורטים.

קלה.מלאכהאיננהלקורטמלווהאינטרנטאתרבנ"ת

רב.זמןצורכתוהעבודהרביםמאמציםהשקעתנדרשת

עשויההיאנכון,מבוצעתהיאאםהשקעה,כלכמואולם

מועילים.פירותלשאת

מציעותלקורטיםאינטרנטאתרית 11לבנהמדףתוכנות

ם 11פדגוגעקרונותולמימושהקורטלארגוןרבותאפשרויות

ם 11העיקרם 11הארגונ.היתרונותמתוכןלבחוריכולוהמרצה

שוטף,באופןהלמידהחומריאתלעדכןיכולתהם:למרצה

בקורטהטטודנטיםלכלבמהירותהודעותלהעביריכולת

ולאתרימידעלמאגריהטטודנטיםקישורמודעות),(לוח

אחרוזמיןקללמעקבאפשרותם, 11רלוונטאינטרנט

שוניםם 11טטטיטטנתוניםקבלתהטטודנטים,התקדמות

ציונים.וניהולתרגיליםשלאוטומטיתלבדיקהואפשרות

לצפותנוחאמצעיהאינטרנטאתרמשמשלטטודנטים

הודעות,שקפים,מצגות,לימוד,חומרילהורידו/או

לטטודנטיםנגישהחומרופתרונות.בחינותבית,תרגילי

זמן.ובכללאינטרנט,המחוברמחשבנמצאבומקוםבכל

הביתתרגיליאתלהגישמאפשרותמטוימותמערכות

בכך,מעונ"ןההוראהטגלואםהאתרבאמצעותבקלות

ולתקשורתשאלותלשאילתכאמצעיבאתרלהשתמשניתן

ההוראה.לטגלהטטודנטיםבין

מלווהאינטרנטאתרשלמכולהחשוביםהיתרונותאולם

ם 11המהותהיתרונותאחדם. 11הפדגוגהיתרונותהםלקורט

פעילהלמידהטובה:הוראהשלממדיםשלושהמימושהוא

מידימשובומתןוהשיעוריםהקורטארגוןואינטראקטיבית,

 .התלמידיםשלההבנהמידתלגביולתלמידים)(למורה

ב 11חהמורהולהגיב,פעיליםלהיותבים 11חהתלמידים

בדיאגרמותהשיעוריםוחומרהקורטאתמראשלארגן

מתןלאפשרצריכהוהמערכתלהתמצאותנוחות"עז"

בקלות.משוב

להטבירהיכולת-טובההוראהשלהנוטפיםהממדים

למידהתומכתטביבהולבנותענ"ן,ליצורברור(בכתב)

יכולהאתרכאןגםאולםהאתר.בונהבמורהם 11תלו-

כבנותכדאוכמה
הטכניו/ , 1פרנקמוטי

רבללמידהאפשרותמטפקהואשלרובבכךע 11לט

תמונות,צבע,טקטט,והמחשות:(מולטימדיה)חושית

ולתוכנותלטימולציותקישוריםוכןוקולאורתנועה,

טימולציה.

מציעותאתריםת 11לבנשהתוכנותבכליםנכוןשימוש

החדשהידעקישורתוךלמידהלטטודנטיםלאפשרעשוי

בונהאחרים.ובאתריםהאתרבתוךקודמיםידעלמבני

חומררלוונטיותאתיחטית,,בקלותלהדגיםיכולהאתר

שלהם.הענ"ןולתחומילטטודנטיםהקורט

לומדפיתוחלאפשריכולגםלקורטאינטרנטאתר

הטגנוןלקצב,בהתאםיחידנית(למידהמחדעצמאי

וקיוםבקבוצותולמידהלטטודנט),המתאימהוהרמה

דיוןקבוצותשלבכלישימושמאידך.דיוןקבוצות

ת 11לבנמאודכיעילרביםבמחקריםנמצא(פורומים)

בקורטים .) shared understanding (משותפתהבנה

טטודנטיםקבוצתעל,להטיל,למשלניתןמטוימים

אינטרנטאתרבמחשב.ולהריצםבצוותמודליםלבנות

שלוהןעמיתיםשל(הןתמיכהלאפשרגםיכולקורטשל

מתקשים.בטטודנטיםההוראה)טגל

הפעילההלמידהבממדנדוןהכובהעלשלזהבגיליון

בממדיםנטפלהבאיםבגיליונותוהאינטראקטיבית.

באמצעותמימושםובאופןטובההוראהשלהאחרים

הקורט.שלהמלווההאינטרנטאתר

כעומתפעוכהכמודה

e וטn ההרצאה

ההוראהשיטתהנהההרצאהבשניםמאותזה

יתרונותישההרצאהלשיטתהגבוה.בחינוךהמקובלת

שיטתהיאההרצאהרבים,מוריםלדעתוחטרונות.

תוךהתחוםשלהבטיטיהידעגוףת 11להקניעילההוראה

זוהוראהשיטתבשיעור.הקורהעלהמורהשלשליטה

"העברת"לשםביותרוהחטכוניתהנוחהכשיטהנתפטת

.הביקורתטטודנטיםשלגדוללמטפרומורכברבמידע

שלטטודנטיםהיאהוראהכשיטתההרצאהעלהעיקרית

נמוכה.זובשיטההלמידהיעילותכןועלטבילתפקיד

שגםנראהמבני/מערכתישינוייתרחשלאעודכל

קמפוטים , e-leaming ,distance learningה-בעידן

להיותההרצאהתמשיךמתוקשבים,וקורטיםם 11וירטואל

גבוהה.להשכלהבמוטדותנפוצההוראהשיטת

עםודיוןהערותשאלות,בהרצאות,השתתפות

כנראהלהיותימשיכוהפרופטור-המומחה-המרצה

אולם,הבאות.בשניםגםהאקדמיהלימודשלמעיקריו

משליםכלילהוותיכולנכוןמתוכנןאינטרנטאתר



כקורס?מכווהאינטרנטאתר

הפעלתידיעלהלמידהיעילותאתשיקדםלהרצאות

רבותמדףתוכנותעמם.אינטראקציותוקיוםהתלמידים

בונהלרשותמעמידותלקורטיםאינטרנטאתרילבניית

הפעילההלמידהעקרונותלמימושמגווניםכליםהאתר

והאינטראקטיבית.

ממצאימתוךללמודניתןפעילהלמידהשליעילותהעל

בדקאשר Hake2שלמחקרואתכאןנזכיררבים.מחקרים

שההבנהומצאלפיטיקהמבואבקורטיטטודנטים 6,542

שלמדוטטודנטיםשלהבעיותפתרוןויכולתהמושגית

הייתה ) interactive engagement (פעילהלמידהבשיטות

טטודנטיםשלמאשרטטטיטטית,מבחינהיותר,גבוהה

בהןהרצאה),(בעיקרמטורתיותהוראהבשיטותשלמדו

פטיביים.יותרהטטודנטים

e ורe הפעיכה:הכמידהי

טית Oטרקטיבי OJהקוה eהגי

כהוראהומיה eויי
הלמידהמתאורייתנגזריםהפעילההלמידהעקרונות

הקונטטרקטיביטטיתהתאוריהשהיאכיוםהשלטת

,למידהזותאוריהלפיהבנייתית.- ) constructivistכ

שלווההבנההידעבבנייתפעילהאדםבותהליךהיא

בומחפשהנקלט,החומראתומפרשמעבדהלומדבעצמו.

כדיבקונטקטטאותולשיםמנטההעיקריות,התופעותאת

משמעותלהכניטומנטההשלמההתמונהאתלראות

החדשהידעאתלפרשמנטהשהלומדבשעהבחומר.

בהכרחמעורבהואיודע,כברשהואלמהאותוולייחט

שללמידהללמודכדיוכך,חשיבה.ותהליכיבפעילויות

פעיללהיותחייבהתלמידחדש,ידעליצורכדי-ממש

הלמידה.בתהליך

הגישהשלהחברתייםההיבטיםממובילישהיה , 3ויגוצקי

הידעאתבוניםשהלומדיםטעןהקונטטרקטיביטטית,

במטגרתועשייהמחשיבהכתוצאהשלהםוההבנה

העולםועםאחריםעםאינטראקציהבאמצעותחברתית,

כולללהוראההחברתיהקונטטרקטיביזםמודלטביבם.

התנטותלמידה:כמקדמיםשנמצאומאפייניםחמישה

נושא,לכלמרוביםייצוגיםשנבנה,הידעיישוםפעילה,

נמצאבמחקראותנטיות.מטלותוביצועבצוותיםלמידה

רכיב,שהיאהחומרעםהלומדשלפעילהשהתנטות

את,משפרתהחברתיהקונטטרקטיביזםמודלשלבטיטי

 • 4הלמידה

כהוראהטית Oטרקטיבי Oהקונה eי Jהומ eיי
כקורסמכווהאינטרנטאתרבאמצעות

לתלמידתאפשראשרלמידהטביבתליצורהמורהעל

ואינטראקציההתנטותגילוי,תוךהידעאתלעצמולבנות

 ,נכוןמתוכנןהואאםלקורט,אינטרנטאתרהטביבה.עם
 .כזולמידהטביבתליצורלמורהלעזוריכול

הואהקונטטרקטיביטטיתהגישהפיעלהמורהתפקיד

אינוהמורהעצמי.לגילויולכווןללמודאיךללמדלהנחות,

כמתווך,אלאעובדות"ו"כמטפקידע"כ"מעבירמתפקד

ללמידה.ומטייעמכוון

חמשתכלאתלשלביכולהקורטשלהאינטרנטאתר

שלביצירתההחברתיהקונטטרקטיביזםשלהמאפיינים

הידעיישוםפעילה,התנטותהכוללתלמידהטביבת

מרובים,בייצוגיםשימושרלוונטיות,למטלותשנבנה

למשל,כךאותנטיות.מטלותוביצועבצוותיםלמידה

קהילייהליצוריכולובפורומיםדיוןבקבוצותשימוש

הידעאתלעצמםלבנותלטטודנטיםולאפשרלומדת

עםההוראה,טגלעםאינטראקציהתוךפעילהבלמידה

הגדרתפיעלאחרים,ועםלצוותאולקורטחבריהם

יחטיתבקלותניתןממוחשבתבטביבהוהכוונתו.המרצה

טבלאות,טקטט,כמוהחומרשלמרוביםייצוגיםלהציג

אור,תנועה,תמונות,צבע,משוואות,שרטוטים,גרפים,

הקונסטרקטיביטטיתהתאוריהשלנוטפיםיטודותועוד.קול

מתןהםהקורט,שלהאינטרנטבאתרליישמםשניתן

ניתןבעצמם.הידעלבנייתוהכוונהלטטודנטיםאישימשוב

 ) multipleפניםמרובתלמציאותהלומדיםאתלחשוף
) realities , טתירותלהציגמאתגרות,חקרמשימותלהטיל

שלניתוחולאפשרוהשוואותהנגדותלערוךבהן,ולדון

עליהם.ורפלקציההלמידהתהליכי

ההוראה.לקידוםהמרגזראשפרנק,מוטידר' .ך
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