ה  9ורו Dהםתו ep

ה  OHOר ם Yינ Hת הר Yיונך ךשיםוש בפורוס
םתוהשב ו Hת ם Hפייניו נ Hם  UYיהור Hה וךםידה
ובוחו ה Uרנות שך םוריס םרחבי ה Uוךס שהתנסו

בחינוך הנבוה:

בשיםוש ב  UYOHי זה בהורסיס בחינון הנבוה.

הה Uרנות נותחווסוונו ךה Uנוריות הםתייחסות

מכזחה בידכבזיס זדזז א.פלדמ,

rJ

אוניברסיטת תל אביב

ךיתרונות הפורוס הםתוהשב .ךחסרונות יו
וךהשפ Uותיו  Uך ההור Hה ו Uך הךםידה .תונו
הה Uנוריות ושניחותו םוב Hיס ב  OHOר ונדוניס

ך Hור י Uדי ההור Hה בחינון הנבוה ב Uידו

שמדובר בלמידה מרחוק

היד. U

) (. distance leaming

יעדי

ההוראה שהפורום אמור לטייע בהשגתם הם מגוונים
ונובעים מאופי הקורט ומהתפיטות האפיטטמולוגיות
והפדגוגיות של המורים ,ולפיכך ייתכנו דגמים שונים של
שילוב הפורום במערך ההוראה ושל אופן הנחייתו .במחקר
בינלאומי שערכנו ,אשר חלק מממצאיו מדווח במאמר זה,

על יתרונותיה של למידה שיתופית נאמר ונכתב

רבות•2

למידה כזו עולה בקנה אחד עם גישות קונטטרקטיביטטיות

חברתיות  , 3לפיהן ידע נבנה בתהליך בין-אישי .4

מכזחה נידבנזיס

פיתוחים

ביקשנו ללמוד מפי מורים המשתמשים בפורום מתוקשב
בהוראה בחינוך הגבוה מהם היעדים שהציבו לעצמם

בשימוש בפורום ,מהם דפוטי השילוב של הפורום בהוראה

טכנולוגיים בתחום התקשוב )תקשורת נתמכת מחשב(

ואופן הנחיית הדיונים ומהי הערכתם לגבי שימושיותו של

מאפשרים כיום לייעל את הלמידה השיתופית באמצעות

הפורום .במאמר זה נתייחט לממצאים לגבי השאלה

מגוון כלים ,שאחד מהם הוא הפורום המתוקשב  -כלי
לניהול דיונים באופן טינכרוני )בהמני( או א-טינכרוני .

האחרונה ונציג את טיכום חוות הדעת שהתקבלו מהמורים
לגבי יתרונות הפורום ,חטרונותיו והאופן שבו הוא

במאמר זה נעטוק בפורום מתוקשב א-טינכרוני ,נבחן את

משפיע ,לדעתם ,על ההוראה שלהם ועל הלמידה של

מאפייניו ואת אפשרויות השימוש בו לפיתוח קהיליות

תלמידיהם.

מורים בחינוך הגבוה מרחבי העולם המשתמשים בכלי זה,

le

למידה .כמו כן נדווח על תוצאות משאל שערכנו בקרב

י ~.
~ " "~
ייייי

דח א.פדלמו

לגבי שימושיותו בתהליך ההוראה-למידה.
הפורום המתוקשב הא-טינכרוני הוא מרחב דיונים

וירטואלי ,משותף ,המציע ללומדים גמישות ,בחירה,

וחופש ומאפשר חשיבה מטתעפת
ובניית

ידע .5

) (divergent thinking

המרחב הוא מבוטט טקטט ,הכניטה אליו היא

על-פי הרשאה ובו מציגים חברי הקהילייה ,כל אחד בזמן

המתאים לו ,את דעתם הכתובה בהקשר לנושאי דיון
שונים ,או כל הודעה אחרת בה הם רוצים לשתף את חברי
הקהילייה .ההודעות מוצגות כשרשרות של נושאים

) (, threads

כאשר הודעה ראשונה בנושא טופחת תחתיה

את כל התגובות שנשלחו בהקשר לנושא זה ,כך שניתן
לראות מי הגיב למי ,מתי ומה תוכן התגובה .ניתן לקרוא
את ההודעות על פי שרשור הנושאים או על פי תאריך
משלוח ההודעות .לכל הודעה ניתן לצרף מטמכים או
קבצים שונים .כמו כן ניתן לשלוח מתוך המרחב
הווירטואלי הודעות בדואר אלקטרוני למכותבים בודדים,
לתת-קבוצות או לכל חברי הקהילייה.
בטביבה דינמית שיתופית זו הלומדים יכולים לקיים
אינטראקציות למידה משמעותיות

-

לשתף את עמיתיהם

ברעיונות ובמידע ,לשאול שאלות ,לבקש טיוע ,לחדד
הבנות ,לבקר רעיונות והנחות ,להציג אתגרים ,להציע

פרשנויות שונות ,לבחון טוגיה מהיבטים שונים ,להעלות
הצעות שונות לפתרון בעיה וכדומה ,וכך ,בתהליך של

שקלא ותריא להבנות ידע ולפתור בעיות

מורכבות• 6

הפורום המתוקשב יכול להשתלב במערך ההוראה
באופנים שונים בין שהקורט נערך פנים אל פנים ובין

ב

טת המחקר

המדגם היה מדגם מזדמן שמנה

הגבוה

) 67

גברים

ו 65-

132

מורים בחינוך

נשים( מחמישה אזורים גאוגרפיים

בעולם :צפון אמריקה )  (, 78אוטטרליה וניהילנד ) (, 13
אירופה

) (. 3

) (, 19

המזרח התיכון ]ישראל[

) (12

ואפריקה

מורי המדגם מלמדים באוניברטיטאות או במכללות

בתחומי הדעת הבאים :תקשורת וניהול

החברה

) (, 53

מדעי הרוח ]כולל שפות[

]כולל רפואה[

) (. 24

) (, 24
) ( 28

חינוך ומדעי

ומדעים

טווח רמות הקורטים נע מקורטי

מבוא בלימודי התואר הראשון עד קורטים לתואר שלישי.
מבין הקורטים,

57%

הם קורטי חובה והשאר קורטי

בחירה .שיטת ההוראה המאפיינת

62%

מהקורטים היא

הרצאה פרונטלית ואילו שאר הקורטים הם טמינרים,

קורטי למידה-טביב-בעיות

) (PBL

ויישומים נוטפים של

למידה פעילה .כ  40%-מהקורטים נלמדים מרחוק

)( distance leaming

והשאר בלמידה פנים אל פנים תוך

שימוש בפורום מתוקשב ברמות שונות של שילוב .טווח
שנות הניטיון של המורים בשימוש בפורום מתוקשב נע בין

שנה ל  12-שנים ,כאשר 56%

מהמורים היו בעלי שתיים

עד ארבע שנות ניטיון ואילו ל 27%-

מהמורים הייתה זו

השנה הראשונה בה השתמשו בפורום מתוקשב.

השאלון שהועבר במטגרת המחקר חובר על ידי עורכות
המחקר כשאלון פתוח שכלל חמישה חלקים( :א) נתוני
רקע על הקורט( ,ב) מטרות השימוש בפורום המתוקשב
בקורט( ,ג) אופן שילוב הפורום במערך ההוראה( ,ד)
הערכת שימושיות הפורום (ה)-ו טיפים להגברת יעילותו.

כאמור ,במאמר הנוכחי מדווחים הממצאים לגבי חלק ד

כאמצעי הוראה ובמידה
 iערכות eב מורי Dמרחבי העובD

eו

=
ייי

eו....
ויייי-ין

םוו.

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

וי".

~

ייי

='

של השאלון  .השאלון הוצע בנרטה אננלית ועברית .

ההליך

ו .פרופ' מנוחה בירנבוים ,ראש המגמה לשיטות מחקר ,מדידה והערכה ,בית

הטפר לחינוךbiren@post.tau.ac.il ,

-

השאלונים נשלחו על ידי עורכות המחקר

בדואר אלקטרוני למורים ,שבחיפוש מדנמי באתרים של
אוניברטיטאות נמצא כי הם מלמדים קורטים באמצעות

הפקולטה לאמנויות.

.2

 cooperalive learningןס Sharan, S. (Ed.) (1994). Handbook
melhods. Westport, CT: Greenwood .
Slavin, R. E. (1990). Cooperalive learning: Theory, research
and praclice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall .

.3

הע )הערת העורכת( :ראו מאמר בחוברת זו :למה כדאי לבנות אתר אינטרנט

פורום מתוקשב  ,וכן לרשימות תפוצה של חברי אנודות
העוטקות בשימוש באמצעים טכנולוניים בחינוך  .החוקרות

פנו נם לאחראים על קבוצות דיון ופורומים בנושאים אלה ,

מלווה לקורט.

מתוך הנחה שלפחות חלק מחברי קבוצות עניין אלה
משתמש בפורום מתוקשב לצורכי הוראה בחינוך הנבוה.

.רוז איבגיל פלדמן ,ראש צוות מחשוב,

.4

המחקר .

תפיטה זו משותפת לכל תומכי הגישות הקונטטרקטיביטטיות  -חברתיות

r.:

..........

==
י=

....

)(, situated learning

למידה .ראו למשל:

Brown, J. S., Collins, A, & Duguid, P. (1989). Situated
cognition and the culture of learning, Educalional Researcher,

לאיתור קטנוריות למיון התנובות לכל אחת מארבע

18( 1,) 32-42 .

השאלות בטעיף ההערכה :יתרונות הפורום ,חטרונותיו,

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Silualed /earning: Legilimate
periphera/ pal·licipalion. Cambridge: Cambridge University
Press .
Harasim, L. (1989). Online education. A new domain.ln R.
Mason &A. Kaye (Eds.), Mindweave: Communicalion ,
compulers and distance educalion (pp. 50-62). Oxford :
Pergamon Press .

השפעתו על ההוראה והשפעתו על הלמידה  .תהליך

קביעת הקטנוריות נעשה לפי כללי ניתוח תוכן . 7לאחר
הניבוש הטופי של הקטנוריות קודדו התשובות בהתאם
וחושבו השכיחויות לנבי כל קטנוריה .

ממצאימ
הממצאים מוצנים על פי ארבע השאלות בנושא הערכת

.5

מגוון של היבטים הנוגעים לעניין .טוג זה של חשיבה מתקשר תכופות

מרכיביהן ,ושכיחות הופעתן מוצנת טבלה מטכמת.

ליצירתיות מאחר שהוא מניב רעיונות ופתרונות חדשניים.

.6

א .יתרונות ה  9ורוס המתו  epנ

נזכרו הכישורים ,המיומנויות

והמאפיינים הבאים שהפורום תורם לפיתוחם  :כישורי

כתיבה וחשיבה ,כישורים מטה-קונניטיביים , 8כישורי
עבודה בצוות ,אוריינות מידע/מחשב ,אחריות ,מוטיבציה

שהפורום תורם

להעמקת הלמידה )מביא לקריאה וחשיבה לפני העלאת

Bonk, C. J. & King, K. S. (Eds.) (1998). Electronic

';or literacy,ן co//aborator;" Learner-centered techn%gie
apprentice;'hip, and discour;·e. Mahwah, NJ: Erlbaum .
McLoughlin, C. & Luca, J. (2000). Cognitive engagement and
higher order thinking through computer conferencing: We
know why but do we know how? [n A. Herrmann & M. M .
Kulski (Eds.), F/exibleji,tures in tertiary teaching.
,נ [Proceedings ofthe 9th Annual Teaching- Learning Forum
2-4 February 2000. Perth: Curtin University ofTechnology.
Available on line: http://cleo.murdoch.edu.au/confs/tlf/tlf2000 /
mcloughlin.html .

תנובות הנבדקים לנבי נושא זה מוינו לחמש קטנוריות

וחוללות עצמית ) .9(self-efficacy
 . 2תהליך ההזראה  -למי  7ה  -צוין

הע :חשיבה מטתעפת ,על פי לקטיקון למונחי הפטיכולוגיה ,ניכרת בתהליך
של "התרחקות" בכיוונים שונים ,הטתעפות של רעיונות המאפשרת להקיף

הפורום  .לנבי כל שאלה מתוארות הקטנוריות שאותרו על

.7

בניתוח תוכן נקבעו הקטגוריות באופן איטרטיבי ולאחר שהושגה יציבות
ורוויה מוין מדגם של תגובות בכל קטגוריה על ידי כל אחת מהחוקרות

הודעה לפורום ,למיקוד במטלה ,הלמידה מתמשכת במשך

וחושבה מהימנות ההטכמה ביניהן .זו נעה בין •90% - 85 %

כל הקורט( ,משפר את ההוראה )מאפשר נישה אישית

.8

הע :ראו הטבר בהמשך מאמר זה תחת הכותרת "השפעת הפורום על הלמידה".

לתלמיד/קשר אינטנטיבי( וכן משפר את איכות ההערכה

.9

הע" :חוללות עצמית" ,המכונה גם "תפיטת המטוגלות העצמית" ,מורכבת

)מאפשר איטוף ראיות במשך הקורט(.

•3

=

המדגישים את האופי המבוזר של הקוגניציה ודוגלים לפיכך בפיתוח קהיליות

שיטת הניתזח של נתוני ההערכה כללה ניתוח תוכן

כמפורט להלן :
 •1כישזרי לזמ - 7

....
,....

וב.

החל ב ויגוצקי וכלה בנציגי אטכולת הלמידה המצבית

השאלונים שמולאו הוחזרו בדואר אלקטרוני לעורכות

ויייי-ין

r.:

תזצאזת הלמי  7ה

-

מורים ציינו שאיכות הידע

הנבנה בדיונים בפורום נבוהה יותר מאשר בדיונים פנים

מהתפיטות והשיפוט שיש לאדם לגבי היכולת שלו לבצע בהצלחה משימה
מטוימת העומדת בפניו .לפי תאוריה זו ,שהיא אחת מתאוריות המוטיבציה
החשובות כיום ,אם התלמיד מאמין שהוא מטוגל לבצע את המשימה הלימודית,
מגבירה אמונה זו את ציפיותיו להצליח בלמידה ובעקבות זאת את המוטיבציה

אל פנים בכיתה  .כן היו התייחטויות למאפייני קהיליית

שלו ללמו.ד לעומתו ,לומד בעל ציפיות נמוכות להצלחה וציפיות גבוהות

הלמידה שנוצרה )הפריה הדדית של רעיונות ,שיתוף בידע

לכישלון במשימה לימודית מטוימת ,המגיב לגבי המשימה במילים "אני לא

ובמידע ,ניבוש קבוצתי ,למידת עמיתים וכדומה( .

יכול" או "אינני מטוגל" ,יהיה בעל מוטיבציה נמוכה ללמידה.

35

.4

כזמזת

-

מורים ציינו את הגמישות בזמן שהפורום

מאפשר )ניתן להגיב בזמן הנוח לכל אחד( ,את היעילות

טבכה  e : 1כיחות התגובות בככ אחת מקטגוריות
המיון כארבע  eאכות ההערכה

שהתיעוד מאפשר והשקיפות הנוצרת עקב כך )כל הדיונים
מתועדים ונשארים במרחב הווירטואלי במשך כל הקורט,

הם נגישים לכל חברי הקהילייה כך שניתן לעקוב אחר

)מטפר המשיבים *

(N = 132

השאלה

הקטגוריות

שניחות

אחוז

יתרונות

נישוךי לומך

68

27

תהליך ההוךאה-למיךה

63

25

תוצאות הלמידה

50

20

נוחות

49

19

שוויוניות

22

9

252

100

התפתחות הלמידה( .

 . 5שזזיזכיזת

-

צוין שהפורום מאפשר לכל אחד

מהתלמידים להתבטא )כולל תלמידים ביישנים/כאלה

הפוךום

שאינם שולטים בשפה וכו'( .

ב .ח Oרונות הפורו Dהמתוק e

ב

תגובות הנבדקים לגבי נושא זה מוינו לארבע קטגוריות

כמפורט להלן :
 . 1יעילזת -

סה"כ

בקטגוריה זו נכללו התייחטויות להשקעת

הזמן הגדולה שהעיטוק בפורום דורש מהמורה ומהתלמיד
עקב ההצפה במידע המצריך התייחטות ומתן משוב ;

לקשיים טכניים ובעיות בתקשורת ולמגבלות בנגישות

חסרונות
הפורום

למחשבים ולאינטרנט לגבי חלק מהתלמידים.

.2

איכזת הלמידה

-

בקטגוריה זו נכללו טענות שהדיון

בפורום מגדיל את הקיטוב בין תלמידים טובים לחלשים,
שחלק מהתלמידים מחפש דרכים להשתמט ) " לצאת

יעילות

57

54

אינות הלמיךה

24

23

טבע המךיום

14

13

השתתפות התלמיךים

11

10

סה"כ

106

100

בזול " ( כאשר נדרשת השקעת זמן רבה וכן שלא מתפתח
דיון ברמה גבוהה .

השפעה על

שינוי פדגוגי

82

46

דיון פנים-אל-פנים וכן שחטרים בו טממנים חזותיים של

סיפוק אישי

60

33

ביטוי התורמים לדיון פנים  -אל פנים ,כגון ,הבעות פנים

שינוי תפיסות

37

21

סה"כ

119

100

.3

טבע המדיזמ

-

נטען שהדיון בפורום נעדר שטף של

ההוראה

ושפת גוף .

 . 4השתתפזת התלמדיימ

-

בקטגוריה זו נכללו

הטיעונים שעל פיהם נדרשת תקופת התאקלמות להבנת
האופי השונה של הלמידה באמצעות הפורום ,שחלק
מהתלמידים אינם משתתפים ואין דרך לאלצם להשתתף

36

השפעה

על הלמידה

וכן שהשתתפות פוחתת עם הזמן.

e

ג .ה פעת הפורו Dעכ ההוראה
תגובות הנבדקים לגבי נושא זה מוינו לשלוש קטגוריות
כמפורט להלן :
 . 1שיכזי פדגזגי

-

בקטגוריה זו נכללו התייחטויות

לשינוי בתפקידי המורה והתלמיד ,הודגשה אחריות
התלמיד על למידתו והעובדה שהמורה הופך למטייע
ללמידה וכן לומד מתלמידיו ,צוין שנעשתה הבניה מחדש
של הקורט וכי טביבת למידה הפכה לעשירה יותר וכן צוין
שההטברים של המורה נוטחו בהקפדה רבה יותר ) " כי לא
ניתן לראות פרצופים במבוכה כמו בהוראה פנים-אל-
פנים"(.

.2

סיפזק אישי

-

מורים ציינו את הטיפוק האישי

שחשו בקורט בו נעשה שימוש בפורום ,הדגישו את העניין
שמצאו בהוראה ואת הערכתם העצמית שגברה ,וכן את

העובדה שהקדישו יותר מחשבה לתכנון ההוראה ,היו יותר
מודעים לדרך הוראתם וביקורתיים כלפי עצמם  .כן צוין
שההערכות הקורט על ידי התלמידים היו גבוהות יותר
בהשוואה לקורטים ללא פורום .

.3

שיכזי תפיסזת  -מורים ציינו שבעקבות יישום

הפורום בקורט הוראתם הפכה ממוקדת יותר בתלמיד,
שכן דרך הפורום הם מכירים טוב יותר את התלמידים
ומבינים טוב יותר את צורכיהם  .כמו כן הם ציינו שגברה

•

מיומנויות למידה

55

65

אינויות לומך ולמיךה

43

36

מוטיבציה ואפיסטמולוגיה

11

9

סה"כ

119

100

המשיבים יכלו לצוון יותר מקטגוריה אחת לשאלה

אמונתם ביכולת התלמידים להתמודד באופן עצמאי עם
החומר .

e

ד .ה פעת הפורו Dעכ הכמידה
תגובות הנבדקים לגבי נושא זה מוינו לשלוש קטגוריות
כמפורט להלן :

 . 1מיזמכזיזת למידה

-

פורטו מיומנויות הלמידה

הבאות ,ששופרו עקב הלמידה באמצעות הפורום :
א .מיומנויות קוגניטיביות )חשיבה ביקורתית ,חשיבה

אנליטית ,מיזוג מידע ממקורות שונים ,הרחבה

] [elaboration

והעמקה ,הבעה בכתב(.

ב .מיומנויות מטה-קוגניטיביות )מודעות עצמית,

מודעות לאופן הלמידה ,הערכת הלמידה(.
ג .ניהול משאבים )שימוש במחשב ,חיפוש וארגון מידע,

חיפוש טיוע ,ניהול זמן( .
ד  .מיומנויות חברתיות/תקשורת בין-אישית )מיומנות
תקשורת ,מיומנויות עבודה שיתופית ,שיתוף במידע

ובמחשבות ,מתן משוב בונה ,מודעות לטגנונות שונים,
הוקרת פרטפקטיבות שונות( .

 . 2איכזיזת לזמד זלמידה

-

צוינו המאפיינים הבאים

eו

=
יייי

eו....
וייייייi

םוו.

c:::
....

....

ןיי\.

....
י=
........r.:
~

יייי

א'  lך

שהפורום תורם לשיפורם  :מחויבות ,אחריות ,מעורבות,

פתיחות ,משמעת עצמית ,הכוונה עצמית בלמידה

) , regu\ated \earning

( se\f-

-

]/' 1ד פינק/ס

בדיוני הקהילייה תורמת  ,לדעת מומחים בנושא ,להעמקת

הלמידה וללמידה כיצד ללמוד תוך הכוונה

העזה ,התייחטות רצינית למשימות,

עצמית • I I

ראוי לציין כי לשם טיפוח קהיליית לומדים אין די

למידה פעילה ,דיונים מעמיקים ,נימוקים מורכבים

בהכנטת הפורום מתוקשב לשימוש במטגרת הקורט .

והעצמה של לומדים .

טיפוח קהילייה כזו מצריך תפיטה שונה של תפקידי המורה

T :-

T

.3

מוטיבציה ואפיסטמולוגיה

-

מורים ציינו

והתלמידים מזו המנחה הוראה בדרך של הרצאה פרונטלית

שההשתתפות בפורום מפחיתה חרדה ,מדרבנת ללמידה

ולמעשה נדרש לשם כך שינוי גורף בתרבות ההוראה-

ומעלה את הביטחון העצמי של תלמידים שאינם נוהגים

למידה-הערכה  . 12שינוי כזה מעוגן באפיטטמולוגיה

להשתתף בדיונים פנים-אל-פנים  .כמו כן צוין שבמהלך

הקונטטרקטיביטטית13

הלמידה באמצעות הפורום התלמידים נעשים מודעים לכך

עם יעדי ההוראה בחינוך הגבוה בעידן הידע  .עיקרם של

וייייייi

=
r.:
~

=1
י=
וב.

....

לגבי ידע וידיעה ועולה בקנה אחד

שיש יותר מדרך אחת ללמידה ,שלמידה יכולה להתרחש

יעדים אלה מתמצה בטיפוח מומחים שמטוגלים ליצור,

במערכים שונים ובאמצעות כלים שונים וכן שהמורה אינו

ליישם ולהפי'( ידע ,להיות חברים פעילים בקהיליות

מקור הידע היחיד .

מקצועיות ולהתעדכן באופן שוטף בתחום מומחיותם
הודות לכישורי ההכוונה העצמית שלהם בלמידה,

טבלה  1מציגה את התפלגות השכיחויות של תגובות
המורים בקטגוריות השונות לכל שאלה לפי טדר יורד  .כפי

המטייעים בידם להיות לומדים לאורך החיים

) . \( ife-\ong \eam ers

שניתן לראות בטבלה ,למעלה ממחצית התגובות לגבי

37

יתרונות הפורום התייחטו לתרומתו לשיפור כישורי הלומד
וליעילות ההוראה והלמידה באמצעותו  .לעומת זאת,

Scardamilia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer support for .10

למעלה ממחצית התגובות לשאלת חטרונות הפורום

knowledge-building communities. Journal ojthe Learning

התייחטו להשקעת הזמן הנדרשת ולבעיות טכניות
הכרוכות בשימוש בו .ראוי לציין כי מטפר היתרונות שנמנו

Sciences , 3(3,) 265-283 .
.11

בהקשר לפורום היה גבוה פי  2.4ממטפר החטרונות.

Bielaczyc, K., & Collins, A. (1998). Learning communities in
class/'ooms: A /'econcept!lalization oj ed!lcational practice.

כמחצית מהתגובות בעניין השפעתו של הפורום על

Paper presented at the Annual Meeting of the American

ההוראה התייחטו לשינוי הפדגוגי שחל עם השימוש בו

Educational Association .
Brown, A. L., & Campione, J. C. (\994). Guided discovery in

ולמעלה ממחצית התגובות לשאלת ההשפעה על הלמידה

a community of learners. ln K. McGilly (Ed.), Classroom

התייחטו לשיפור במיומנויות הלמידה של התלמידים .

lessons: integrating cognitive theo/y and classroom practice

סיכו D

ומסקנות

התמונה המצטיירת מממצאי המחקר הנוכחי היא של

(pp. 229-272). Cambridge, MA: MTT Press .
.12

אוניברסיטת חיפה  /זמורה-ביתן.

שביעות רצון מהפוטנציאל הגלום בפורום המתוקשב

Birenbaum, M. (Sept. 2000). Ne.v insights into learning and

לשיפור ההוראה והלמידה בחינוך הגבוה .אמנם מדגם

teaching and the inlplications jor assess·ment. Keynote

המחקר ,כפי שצוין לעיל ,לא היה מדגם מייצג ועל-פי אופן

address at the \st Conference ofthe Special Tnterest Group on

בחירתו טביר להניח שהוא מוטה חיובית מבחינת יחטו

Assessment and Evaluation ofthe European Association for

לפורום המתוקשב ,אולם הממצאים מצביעים בברור על

Research on Learning and lnstruction (EARLI). Maastricht ,

הערך הדידקטי של הכלי כאשר נעשה בו שימוש הממצה
את הפוטנציאל הגלום בו לטיפוח קהיליית לומדים .יעדיה
של קהילייה כזו הם קידום הידע הקולקטיבי ובדרך זו

תמיכה בהתפתחותו של הידע האישי. 10השתתפות פעילה

סלומון.: ,ג

) (. 2000

טכנולוגיה וחינוך בעיין המייע .חיפה ותל אביב:

The Netherlands .
. 13

הע :ראו מאמר בחוברת זו :למה כדאי לבנות אתר אינטרנט מלווה לקורס.

