 OHOר ז i1

 i1נו  i1ר Hשון ]סדרת ם Hםריס  Hשר

תדון ]יתרונות  Hרנונ ייס ופדנונייס שניתן ך  i1פיה
ם Hתרי  Hינטרנט םךוויס ךהורסיס OHOi1 .ר דן

]  OOד  i1ךםיד  i1 i1פ Uיך i1

כמה כדאו כבנות
מוטי

פרנק, 1

הטכניו/

ו  Hi1ינטר Hהטי]ית.

]ניךיונות  H]i1יס שך מר הנוגה נטפך ]םםדיס

 Hi1חריס שך  i1ור  i1Hטו] i1

ו] Hופן םיםושס

]  UYOHות  Hתר  Hi1ינטרנט  i1םךוו  i1שן  i1הורס.

לט  11ע בכך שלרוב הוא מטפק אפשרות ללמידה רב
חושית )מולטימדיה( והמחשות :טקטט ,צבע ,תמונות,

תנועה ,אור וקול וכן קישורים לטימולציות ולתוכנות
טימולציה.
כל עוד לא יתרחש שינוי מערכתי-מבני בהוראה
באוניברטיטאות ,נראה שלפחות בשנים הקרובות תמשיך

שיטת ההרצאה )מלווה בתרגילים ובמעבדות( להיות שיטת

למבני ידע קודמים בתוך האתר ובאתרים אחרים .בונה

הוראה נפוצה באוניברטיטאות .במקביל יגדל ,אם כי בקצב

האתר יכול להדגים ,בקלות יחטית ,את רלוונטיות חומר

אטי יחטית ,השימוש בגישות הוראה חדשניות  .כך למשל,

הקורט לטטודנטים ולתחומי הענ"ן שלהם.

בכל הקשור לניצול האינטרנט להוראה ,טביר להניח

מוטי פרקנ

שימוש נכון בכלים שהתוכנות לבנ  11ת אתרים מציעות
עשוי לאפשר לטטודנטים למידה תוך קישור הידע החדש

אתר אינטרנט לקורט גם יכול לאפשר פיתוח לומד

שנראה גידול משמעותי במטפר אתרי האינטרנט המלווים

עצמאי מחד )למידה יחידנית בהתאם לקצב ,הטגנון

לקורטים.

והרמה המתאימה לטטודנט( ,ולמידה בקבוצות וקיום

בנ"ת אתר אינטרנט מלווה לקורט איננה מלאכה קלה.
נדרשת השקעת מאמצים רבים והעבודה צורכת זמן רב.

אולם כמו כל השקעה ,אם היא מבוצעת נכון ,היא עשויה

קבוצות דיון מאידך .שימוש בכלי של קבוצות דיון
)פורומים( נמצא במחקרים רבים כיעיל מאוד לבנ  11ת

הבנה

משותפת ) (. shared understanding

בקורטים

מטוימים ניתן ,למשל ,להטיל על קבוצת טטודנטים

לשאת פירות מועילים.
תוכנות המדף לבנ  11ת אתרי אינטרנט לקורטים מציעות

לבנות מודלים בצוות ולהריצם במחשב .אתר אינטרנט

אפשרויות רבות לארגון הקורט ולמימוש עקרונות פדגוג  11ם

של קורט יכול גם לאפשר תמיכה )הן של עמיתים והן של

והמרצה יכול לבחור מתוכן .היתרונות הארגונ  11ם העיקר  11ם

טגל ההוראה( בטטודנטים מתקשים.

למרצה הם :יכולת לעדכן את חומרי הלמידה באופן שוטף,
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יכולת להעביר הודעות במהירות לכל הטטודנטים בקורט

)לוח מודעות( ,קישור הטטודנטים למאגרי מידע ולאתרי

בגיליון זה של על הכובה נדון בממד הלמידה הפעילה
והאינטראקטיבית .בגיליונות הבאים נטפל בממדים

אינטרנט רלוונט  11ם ,אפשרות למעקב קל וזמין אחר

האחרים של הוראה טובה ובאופן מימושם באמצעות

התקדמות הטטודנטים ,קבלת נתונים טטטיטט  11ם שונים

אתר האינטרנט המלווה של הקורט.

ואפשרות לבדיקה אוטומטית של תרגילים וניהול ציונים.
לטטודנטים משמש אתר האינטרנט אמצעי נוח לצפות
ו/או להוריד חומרי לימוד ,מצגות ,שקפים ,הודעות,

תרגילי בית ,בחינות ופתרונות .החומר נגיש לטטודנטים
בכל מקום בו 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 לשאילת שאלות ולתקשורת

בין הטטודנטים לטגל ההוראה.
לקורט הם היתרונות הפדגוג  11ם .אחד היתרונות המהות  11ם

הוא מימוש שלושה ממדים של הוראה טובה :למידה פעילה
ואינטראקטיבית ,ארגון הקורט והשיעורים ומתן משוב מידי

)למורה ולתלמידים( לגבי מידת ההבנה של התלמידים .
התלמידים ח  11בים להיות פעילים ולהגיב ,המורה ח  11ב
לארגן מראש את הקורט וחומר השיעורים בדיאגרמות

"עז" נוחות להתמצאות והמערכת צריכה לאפשר מתן

זה מאות בשנים ההרצאה הנה שיטת ההוראה

המקובלת בחינוך הגבוה .לשיטת ההרצאה יש יתרונות
וחטרונות .לדעת מורים רבים ,ההרצאה היא שיטת
הוראה יעילה להקנ  11ת גוף הידע הבטיטי של התחום תוך

נתפטת כשיטה הנוחה והחטכונית ביותר לשם "העברת"
מידע רב ומורכב למטפר גדול של טטודנטים .הביקורת
העיקרית על ההרצאה כשיטת הוראה היא שלטטודנטים
תפקיד טביל ועל כן יעילות הלמידה בשיטה זו נמוכה.
כל עוד לא יתרחש שינוי מבני/מערכתי נראה שגם

בעידן ה, e-leaming ,distance learning -

קמפוטים

וירטואל  11ם וקורטים מתוקשבים ,תמשיך ההרצאה להיות
שיטת הוראה נפוצה במוטדות להשכלה גבוהה.
השתתפות בהרצאות ,שאלות ,הערות ודיון עם

משוב בקלות.

-

היכולת להטביר

)בכתב( ברור ,ליצור ענ"ן ולבנות טביבה תומכת למידה

-

 eוטn

ההרצאה

שליטה של המורה על הקורה בשיעור .שיטת הוראה זו

אולם היתרונות החשובים מכול של אתר אינטרנט מלווה

הממדים הנוטפים של הוראה טובה

כמודה פעוכה כעומת

תלו  11ם במורה בונה האתר .אולם גם כאן האתר יכול

הפרופטור-המומחה-המרצה ימשיכו להיות כנראה

מעיקריו של הלימוד האקדמי גם בשנים הבאות .אולם,
אתר אינטרנט מתוכנן נכון יכול להוות כלי משלים

......

אתר אינטרנט מכווה כקורס?

eב

=
eב

fייייי8ייi

ם.

c:::
....

......

וי".

~

להרצאות שיקדם את יעילות הלמידה על ידי הפעלת
התלמידים וקיום אינטראקציות עמם .תוכנות מדף רבות

e

וי:

e

יי ומ ה  Jי ה הקונ Oטרקטיבי Oטית כהוראה
באמצעות אתר אינטרנט מכווה כקורס

fייייי8ייi

....
,....

לבניית אתרי אינטרנט לקורטים מעמידות לרשות בונה

על המורה ליצור טביבת למידה אשר תאפשר לתלמיד

וי:

האתר כלים מגוונים למימוש עקרונות הלמידה הפעילה

לבנות לעצמו את הידע תוך גילוי ,התנטות ואינטראקציה

=

עם הטביבה .אתר אינטרנט לקורט ,אם הוא מתוכנן

והאינטראקטיבית.

על יעילותה של למידה פעילה ניתן ללמוד מתוך ממצאי

יכול לעזור למורה ליצור טביבת למידה

מחקרים רבים .נזכיר כאן את מחקרו של  Hake 2אשר בדק

6,542

טטודנטים בקורטי מבוא לפיטיקה ומצא שההבנה

המושגית ויכולת פתרון הבעיות של טטודנטים שלמדו
בשיטות למידה פעילה

)( interactive engagement

הייתה

נכון ,

כזו .

וי:

תפקיד המורה על פי הגישה הקונטטרקטיביטטית הוא
להנחות ,ללמד איך ללמוד ולכוון לגילוי עצמי .המורה אינו

מתפקד כ"מעביר ידע" ו"כמטפק עובדות" אלא כמתווך,
מכוון ומטייע ללמידה.
אתר האינטרנט של הקורט יכול לשלב את כל חמשת

גבוהה יותר ,מבחינה טטטיטטית ,מאשר של טטודנטים
שלמדו בשיטות הוראה מטורתיות )בעיקר הרצאה( ,בהן

המאפיינים של הקונטטרקטיביזם החברתי ביצירתה של

הטטודנטים יותר פטיביים.

טביבת למידה הכוללת התנטות פעילה ,יישום הידע
שנבנה למטלות רלוונטיות ,שימוש בייצוגים מרובים,

 eור  eי הכמידה הפעיכה:

הגי e
ויי  eומיה כהוראה

ה הקו  OJטרקטיבי Oטית

עקרונות הלמידה הפעילה נגזרים מתאוריית הלמידה
השלטת כיום שהיא התאוריה הקונטטרקטיביטטית

כ - ( constructivist

הבנייתית .לפי תאוריה זו ,למידה

היא תהליך בו האדם פעיל בבניית הידע וההבנה שלו

בעצמו .הלומד מעבד ומפרש את החומר הנקלט ,מחפש בו
את התופעות העיקריות ,מנטה לשים אותו בקונטקטט כדי
לראות את התמונה השלמה ומנטה להכניט משמעות
בחומר .בשעה שהלומד מנטה לפרש את הידע החדש
ולייחט אותו למה שהוא כבר יודע ,הוא מעורב בהכרח
בפעילויות ותהליכי חשיבה .וכך ,כדי ללמוד למידה של
ממש

-

כדי ליצור ידע חדש ,התלמיד חייב להיות פעיל

למידה בצוותים וביצוע מטלות אותנטיות .כך למשל,
שימוש בקבוצות דיון ובפורומים יכול ליצור קהילייה
לומדת ולאפשר לטטודנטים לבנות לעצמם את הידע
בלמידה פעילה תוך אינטראקציה עם טגל ההוראה ,עם
חבריהם לקורט או לצוות ועם אחרים ,על פי הגדרת
המרצה והכוונתו .בטביבה ממוחשבת ניתן בקלות יחטית
להציג ייצוגים מרובים של החומר כמו טקטט ,טבלאות,
גרפים ,שרטוטים ,משוואות ,צבע ,תמונות ,תנועה ,אור,

קול ועוד .יטודות נוטפים של התאוריה הקונסטרקטיביטטית
שניתן ליישמם באתר האינטרנט של הקורט ,הם מתן
משוב אישי לטטודנטים והכוונה לבניית הידע בעצמם .ניתן

לחשוף את הלומדים למציאות מרובת פנים

) , realities

( multiple

להטיל משימות חקר מאתגרות ,להציג טתירות

ולדון בהן ,לערוך הנגדות והשוואות ולאפשר ניתוח של
תהליכי הלמידה ורפלקציה עליהם.

בתהליך הלמידה.

ויגוצקי , 3שהיה ממובילי ההיבטים החברתיים של הגישה
הקונטטרקטיביטטית ,טען שהלומדים בונים את הידע
וההבנה שלהם כתוצאה מחשיבה ועשייה במטגרת

ך.

דר' מוטי פרנק ,ראש המרגז לקידום ההוראה.
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