ח Hחר זה חת Hר  Hת ההי] Uיס הפדגוגייס שך
] Jיית  Hתריס חךווי  jlורסיס  jlHדחייס ר]יס
שפותחו ] Hו Jי]רסי Uת תך ], Hי] ]ח Hחר

חו]H

חיפוי שך השיחוש ] Hתריס ך  yרניס פדגוגייס

שו Jיס חן ההי] Uיס שך ה Yגת תונן ,ה Uשרת
הת  jlשורת ,ה Uרנת תךחידיס ושיחוש ]נךי
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דפי נחמיאס ,יהזדית דם זענת
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א 7נ'בךס ' טת ת;-א ב'ב

הרשת נ Uזר ך Jיהוך הךחידה ,נן חו] Hות חס  Jjlות

ר Hשו Jיות החתייחסות ךתהךיי הה Uח Uה ,ךפיתוח
הסגך ,ך Uחדות הס Uוד  UJיס וךהתייחסותה שך

הטטודנטים והמרצים ביחט לחידוש ,תלמידי מחקר בבית
הטפר לחינוך ,המתמחים בנושא ,שותפים למאמ'( זה,

ה Jהךת ה Hו Jי]רסי Uה ךתהךיי ,

המידע מופ'( גם באמצעות אתר מלווה לאנשי הטגל ובימי
עיון שיוזם מרכז התמיכה ,

באוניברטיטאות רבות בעולם נפו'( השימוש באתרי
אינטרנט מלווים לקורטים אקדמיים רגילים ,כמו גם
כאמצעי ללמידה מרחוק  ,ריבוי המאמרים והכנטים

המדעיים בנושא מעידים על הפוטנציאל הרב הגלום

n

רפ' כ מ'אס

באינטרנט לשינוי פני ההוראה האקדמית  ,גם באר'( החלו
להופיע בשנים האחרונות אתרים מלווי קורטים כיזמה
אישית של חברי טגל ,הוועדה לתכנון ולתקצוב של

חלק מהמרצים רואים באתר הזדמנות להגמשת מקום וזמן

האוניברטיטאות (,ת"תו) יזמה לפני כשנתיים מהלך מרכזי

הלמידה ,חלקם מדגישים את היתרון שבהגדלת הנגישות

כדי לקדם את שילוב הטכנולוגיות המתקדמות בהוראה

למידע עדכני ומגוון ואחרים מדגישים דווקא את ההיבט

אקדמית באוניברטיטאות באר'(  ,מטרתו המרכזית של

התקשורתי בין הטטודנטים לבין עצמם ועם המרצה  ,ישנם

המהלך הזה היא לשפר ולהשביח את ההוראה המטורתית

מרצים שרואים במדיום החדש אפשרות לפיתוח קהילייה

ולהכשיר את טגל ההוראה לשימוש בטכנולוגיות למידה

מקצועית מקרב תלמידיהם ,ואחרים רואים במדיום כלי

- Virtual TAU

למידה אקדמית ברשת באוניברטיטת

 , 1תהליכי ההטמעה הנם באחריות מרכז תמיכה כלל

~
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עכתשמ'ןא

שילוב אתרים בקורטים מייצג מגוון שימושים ורעיונות
שיטות ההוראה ,אוכלוטיית היעד ומטפר הטטודנטים ,

תל  -אביב ,שעקרונות היישום שלו כדלקמן :

י.r ~. -

בכמידה אקדמית
בהתאם למאפייני המרצים ובהתייחט למטרות הקורט,

מתקדמות  ,מהלך זה של ות " ת זירז את הקמת פרויקט

'הזד'ת רם

היבטיט פדגוגייט ב ! Cיכוב האי  Jטר  Jט

אוניברטיטאי ,בבית הטפר לחינוך ,

כלי המאפשר שינוי בארגון ההוראה  ,ננטה בהמשך לתאר
שימושים שונים שמצאנו במיפוי אתרים מלווי קורטים
באוניברטיטת תל אביב  ,הממצאים מוינו למטפר

קטגוריות  :תכנים המשולבים באתר ,משימות והפעלות של

 , 2למרצים יש חופש מלא בבניית הקורטים והפעלתם ,

,3

לייעול ולתיעול למידה שיתופית או למידה עצמאית כמו גם

הטטודנטים ,הערכת טטודנטים ואמצעים לניהול ההוראה ,

הקמת התשתיות הטכנולוגיות היא באחריות מרכז

החישובים ,כאשר שני הגופים עובדים בשיתוף פעולה,

 , 4טביבת למידה אינטרנטית לפיתוח קורטים ברשת
בעברית ובאנגלית עומדת לשירות כל המרצים המעוניינים ,

תכני Dהמ  leכני Dנאתר
כל המרצים רואים באתר הקורט מקום להצגת חומרים
מגוונים הקשורים לחומר ההוראה ישירות ,או מהווים
חומר העשרה  ,המטרה המרכזית הנה להקל על

על מנת ליישם עקרונות אלה ,הוקמה קודם כול תשתית
טכנולוגית  ,נבחרה טביבת למידה באינטרנט )תוכנת

Highlearn

מבית בר'טנ'קה

-

מערכות ידע( הכוללת

הטטודנטים ולאפשר למרצים להציג בפני הטטודנטים
חומרים מגוונים ומעודכנים בקלות יחטית ,כולל קובצי
טקטט ,תמונות ,וידאו ,טימולציות ועוד ,ערכנו רשימה של

את כל המרכיבים הדרושים להכנת אתר קורט ולהפעלתו

טוגי החומרים הנפוצים וניטינו לתאר בקצרה את מהותם

כגון אפשרויות עריכה פשוטות למרצים ,קישור לקבצים

ומטרתם:

ולאתרי אינטרנט ,קבוצות דיון ,מבחנים ברשת ,משובים
ועוד  ,בהמשך נעשו פעולות הטברה והטמעה בקרב אנשי
הטגל  ,תהליך ההטמעה נעשה הן במטגרת קבוצתית
בהשתלמויות קצרות ,בהן לומדים אנשי הטגל לבנות אתר

טזלבוט הקורט///או  7ות הקורט//

-

מטמכים

המתארים את תחום הדעת ,מטרות הקורט ,נושאיו,

חובות הטטודנטים ולוחות זמנים ,
רשזמת קרזאה מקווכת המקושרת אל מאמרים

מלווה לקורט ומובאים רעיונות ודוגמאות ליישום ,והן

מקוונים ברשת ,אל מאמרים טרוקים ,או אל מיקומם

באופן אישי ,על פי הצורך של כל מרצה  ,במקביל נעשה

בטפרייה ,

מאמ'( לגבש ולרכז את הניטיון והידע הנצבר ולהפיצו בקרב

וובלזוכרפזה

-

רשימת אתרים מומלצים בתחום ,כחלק

אנשי הטגל ,במטגרת מאמ'( זה נבדק תהליך ההטמעה ,

מרשימת החובה של הקורט או כהעשרה  ,אתרים אלו

נעשה ניטיון למפות את תוכני האתרים ,ונבדקות עמדות

יכולים להוות חומר רקע והעשרה לטטודנטים המעוניינים

:אוניברסיטת תג-אביב
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איור

-

מיכל בוננו

להעמיק בתחום .כמו-כן האתרים יכולים להציג את נושא

קישור לאתר וכדומה .המילון מבהיר לטטודנטים את

הלימוד במגוון מדיות ,דבר שעשוי לענות על טגנונות

המושג ומונע הנחות מוטעות .כמו-כן יכול המרצה להפנות

את הטטודנטים למילון לשם הכנה והעמקה לקראת

לימוד שונים.
מצגות הרצאה או שקפים נבחרים מתוכן ,במטרה

ההרצאה.

לאפשר לטטודנטים להגיע להרצאה עם השקפים ולרשום
את הערותיהם בזמן ההרצאה ולאחריה .אם מוצגים
שקפים עם דיאגרמות/שרטוטים מורכבים/תמונות

סזכומז שזעור שנכתבו על-ידי הטטודנטים או על-ידי

המרצה .טיכומים אלה כוללים את עיקרי ההרצאות .טיכום

-

הדבר

השיעור מתעד את ההוראה שנעשתה ומאפשר למרצה

מקל מאוד על הטטודנטים ומאפשר להם להתרכז בהרצאה
ולא בהעתקת השקף .טטודנטים שהחטירו יוכלו להתעדכן
בעיקרי הנושאים שהוצגו בהרצאה.

מזלון מושגזס בתחום תוך המחשת כל מושג בהטבר,
דוגמה ומדיות נוטפות כגון תמונה/גרף/טרטון/אנימציה/

.1

דר' רפי נחמיאס ,בית הספר לחינו,ך עומד בראש הפרויקט "למידה אקדמית

ברשת"

nachmias@post.tau.ac.il

 .יהודית רס  M.A . ,בחינו,ך מנהלת את

הפרויקט ואת מרכז התמיכה .ענת שמלא  ,תלמידת תואר שלישי בבית הספר
לחינוך ומרכזת ההיבטיס הפדגוגייס של הפרויקט.

לבחון האם דבריו הובנו  ,בנוטף ,טיכומים אלה משרתים

חדשים ועדכניים בתחום ,שיכול לשמש את הטטודנטים

את הטטודנטים שנכחו או החטירו ,בכך שהם חוזרים על

בהמשך ,

עיקרי הדברים שנאמרו בזמן ההרצאה ,בקורטים שבהם

מלמדים עקרונות כתיבה אקדמית וקריאה ביקורתית ניתן
להתייחט אל הטיכומים כטקטטים לביקורת,
חומרז אקטואלזה

-

דזלמה מקצועזת

-

בפעילות זו דנים הטטודנטים

בדילמה מקצועית ובקבוצות של "בעד" ו"נגד" ,בשלב
ראשון מנטחת כל קבוצה נייר עמדה ,הטטודנטים לומדים

כתבות  ,תגליות ומאמרים

אקטואליים בתחום ,מידע שוטף ועדכני עשוי לעורר אצל

לעבוד בקבוצה וליצור תוצר משותף תוך כדי תהליך של
טיעור מוחות ומציאת חומרים המבטטים את עמדות

הטטודנטים את המודעות לצורך בהתעדכנות וערנות

הקבוצה ,הם גם לומדים להעריך ולבקר את תוצרי

לנעשה בתחום התמקצעותם  ,מידע זה לא חייב להיות

חבריהם ,ולנטח ביקורת זו בכתב  ,בטוף התהליך ישנם

מקושר ישירות לתוכן הרצאה טפציפית אלא כהעשרה

מטמכי עמדות המתמודדים עם הדילמה תוך התבטטות על

לנושא הקורט ,

חומר מחקרי  ,מטמכים אלה מעשירים את מאגר המידע

של הקורט ויכולים לשמש את הטטודנטים בהמשך ,

מ  eימות והפעכות  eכ הסטודנטי D

מאמר מקושר

מטרת המשימות הנה לעודד אינטראקציה בין הלומדים,

-

משימה שבה בוחרים מאמר מרכזי

בתחום ומעבים אותו על-ידי יצירת קישורים לקטעי הטבר,

להגביר את התקשורת עם המרצה ובין הטטודנטים לבין

הרחבות  ,דוגמאות מתוך תמונות  ,קטעי וידאו  ,אנימציות

עצמם  ,ולהמשיך בתהליך הלמידה מעבר לשעות ההוראה

ועוד  ,בטוף התהליך מתקבל מאמר עשיר במידע נוטף

הפורמליות ,לרוב התבצעו ההפעלות בקבוצות דיון כאשר

שניתן להגיע אליו דרך הקישורים שנוצרו ,

הנחיית הקבוצה השתנתה  ,לעתים המרצה הנחה  ,לעתים
טטודנט או מטפר טטודנטים ולעתים הדיון התנהל ללא
מנחה ,להלן מטפר דוגמאות למשימות:

הערכת

באתר הקורט מוצג מאגר של אמצעים להערכה מעצבת

פורום הזכרות"/בזת קפה וזרטואלז"

-

מקום ברשת

כגון מבחנים מקוונים  ,אלה כוללים גם משוב ,במטרה

ליצירת קשרים חברתיים בו הטטודנטים יכתבו שלא

לאפשר לטטודנטים לתרגל את החומר הנלמד ולזהות

לצורכי לימוד קורות חיים ,תחביבים ,תחומי עניין וכל

נקודות חולשה ,להלן מטפר רעיונות:

העולה על רוחם  ,ניתן אף לצרף תמונה אישית או
קבוצתית ,ישנם שני היבטים לפעילות זו

-

ההיבט

תרכלוים ומבחכים עם משוב מזדי

-

מאגר שאלות על

חומר הלימוד יכול לשמש כבדיקה עצמית להבנת החומר

החברתי :יצירת קשר לא פורמלי בין הטטודנטים ,אחוות

וכהכנה למבחן הטופי ,המערכת בודקת באופן אוטומטי

לומדים ,אווירה נעימה יותר ללמידה  ,בהיבט הטכני ישנם

את תשובת הטטודנט ונותנת לו משוב מידי ,תוך הפניית

טטודנטים שזוהי התנטותם הראשונה בכתיבה בפורום ,

באמצעות פעילות זו מתמודדים הטטודנטים עם טביבה זו

40
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הטטודנט לחומרי לימוד בנושאים שבהם שגה ,
עבודות מטודכטזם משכזם קודמות

-

עבודות אלו

)כתיבה ,שרשור הודעות ,צירוף קובץ( כאשר נושא

מעשירות את מאגר הידע של הקורט בתחום ומשמשות

הכתיבה חופשי ולא מאיים ,

דוגמה לטטודנטים החדשים לגבי ציפיות המרצה

פעזלות מבזב חומר קרזאה

-

בפעילות זו מתבקשים

הטטודנטים לקרוא מאמר כהכנה לשיעור ולהתמודד עם
הבנתו וניתוחו ,בשלב ראשון הטטודנט קורא את המאמר
ומעלה בקבוצת הדיון מטפר שאלות שהתעוררו במהלך

מהעבודות

-

איכותן והיקפן ,

בכק מבחכזם ופתרוכות משכזם קודמות

-

בנק זה

מאפשר לטטודנטים להעריך את עצמם ולהתכונן לקראת
המבחן המטכם,

הקריאה ,בשלב השני הוא מנטה לענות על שאלות שהעלו

חבריו לקבוצת הדיון וכך להתמודד עם ניתוח המאמר,
המרצה יכול להתייחט בהרצאה לאמירות מעניינות ולקשר
בין הפעילות שנעשתה ברשת לפעילות ההמשך בכיתה ,

ניהוכ ההוראה
בתחום זה מוצגות הדוגמאות הבאות :

פרמום הודעות מכהלזות

-

שימוש באתר כלוח

רצוי לציין לטטודנטים שהם אינם נבחנים על רמת

מודעות בו מפרטמים את מקום המפגשים ,ביטול

תשובתם ואפשר גם לשגות ,הדגש הוא על ההתנטות

שיעורים ,לוחות זמנים של הקורט ,או כל מידע

בניתוח המאמר וההכנה לשיעור,

דיוכי אקטואליה

-

דיונים טביב מידע אקטואלי חדש

כיתוח חקר מקרה

הנגישות למידע שוטף ועדכני על הקורט,
פרמום הודעות לכזהול הלמזדה

שהובא לידיעת הטטודנטים ,

-

אדמיניטטרטיבי אחר ,כל זאת ,על-מנת להגדיל את

ניתוח מקרה ,הבנה ומציאת

-

שימוש באתר

כלוח מודעות ובו הנחיות המתייחטות לתהליך הלמידה

פתרונות  ,בחלק מן המקרים תיארו הטטודנטים מקרים

בקורט

מתוך התנטותם בשטח,

לחומר קריאה ועוד ,הודעות אלו מייעלות את תהליך

תחרות האתר הכבחר

-

בפעילות זו מתבקשים

הטטודנטים לשוטט באינטרנט ולחפש אתר נבחר על-פי

-

ההוראה

הכנה לקראת שיעור ,הפניה לקבוצת דיון ,הפניה

-

למידה,

פרמום צזוכזם

-

שימוש באתר לפרטום ציוני עבודות

קריטריונים שהוגדרו מראש ולנמק את בחירתם בפורום ,

ומבחנים במטרה להעביר את המשוב לטטודנטים בצורה

בשלב הבא הם מבקרים את האתרים שבחרו עמיתיהם

המהירה ביותר,

ומדרגים אותם לתחרות  ,בפעילות זו לומד הטטודנט
לשוטט ברשת ולחפש אתרים בנושא מטוים  ,הוא לומד

שעת קבלה וזרטואלזת

-

באמצעות האתר ניתן לקיים

שעת קבלה וירטואלית ,בדומה לשעת קבלה פיזית

לבקר את איכות האתרים על-פי אמות מידה מוגדרות,

בקמפוט  ,המטרה הנה לשפר את התקשורת עם המרצה

להעריך ולבקר את תוצרי חבריו ולנטח ביקורת זו בכתב ,

ואת נגישותו ,שכן הטטודנטים יכולים לקבל תמיכה מכל

בטוף התהליך נבנה תוצר משותף שהוא מאגר אתרים

מקום  ,התמיכה הווירטואלית יכולה להיות נקודתית

לאטיטטנטים ,החל ביזמה להיכנט לפרויקט ולבנות אתר

......

קורט ,המשך בחיפוש חומרים ,וכלה בהכנטתם למעטפת .

eב

לקבלה  ,אך כשזו מוצעת להם  ,הם מקבלים אותה בברכה.

eב

מנקודת הראות  eכ הסטודנטיD

!יייייi"8

מתן טיוע אישי וזמין למפתחים הנו חשוב ביותר  .מרצים
רבים מעוניינים עקרונית בתמיכה פדגוגית ולא מתפנים

מרבית הטטודנטים מיומנים בעבודה במחשב  ,ומרביתם

מקבלים בברכה את התהליך  .לא נשמעו כמעט טענות

=
םוו.

........c:::
......
==
.......

בנוגע לעצם השימוש במחשב בתהליך הלמידה  .טענות

וי".

הטטודנטים מתייחטות בעיקר לאטיות המערכת בגישה

ייייי'i

לחומרים .

בתחו  Dהטכנוכוגיה
הטכנולוגיה עדיין איננה בשלה ולכן יש לצפות לבעיות
חוזרות ונשנות :באגים בתוכנה בגלל חידושים בגרטאות ,

נפילות שרת ופעולה אטית בגלל עומטים בלתי צפויים.
עובדה זו מחייבת בדיקה מתמדת תוך ניטיון לחזות את

!יייייi"8
ןיי!:

=
ןיי!:

קצב הגידול ולהתאים את התשתית לעומט הביקוש .

מנקודת הראות  eכ הנהכת האוניברסיטה
שילוב האינטרנט בהוראה כרוך בהוצאות כטפיות
ניכרות עבור האוניברטיטה  .קשה עדיין להעריך מהי
העלות הממוצעת לקורט משולב אינטרנט מאחר
שההוצאות נעשות במקומות שונים :מימון מרכז התמיכה,

טיוע של עוזרי הוראה ,כוח עזר נוטף בפקולטות ובטפריות
)לקראת בחינה( או במשך השנה  .אפשרות זו מתאימה גם
למתרגלים/בודקי מבחנים/עוזרי הוראה שלרוב אין להם
משרד וקשה לתאם את המפגש הפיזי עמם.

מסקנות רא e

וזמן נוטף שמשקיע המרצה  .מרצים רבים נכנטים לפרויקט
גם ללא כל טיוע כטפי  .הדבר מצביע על הצורך שהם חשים
בטוג זה של אמצעי הוראה ועל כך שיש מקום לאפשר
למרצים נוטפים להשתמש בו ולעודדם .
השקעה רבה נעשית הן בהיבטים מערכתיים כלל

ונ  Iות

הפרויקט התקבל בחיוב רב בקרב הטגל האקדמי ולמרות

אוניברטיטאיים )פעולות מרכז התמיכה ,פיתוח צוות
מומחים וכדומה( והן בהיבטים אישיים של מרצים )לימוד

שלא נעשו כמעט פעולות שיווק לפרויקט ,הביקוש עלה על

ופיתוח קורטים( .חייבת להיות תכנית רב שנתית מטעם

המצופה .נציין מטפר מטקנות אשר נובעות מהפעלת

הנהלת האוניברטיטה כדי להבטיח את המשכיות הפרויקט

הפרויקט בשנה הראשונה.

והמשך פיתוחו בהתאם לצורכי האוניברטיטה  .עם גידול
הפרויקט ראוי לבחון אפשרות לבזר חלק מפעולות מרכז

בתחו Dההוראה והכמידה
ההצלחה של שילוב האינטרנט בהוראה האקדמית תלויה
בתהליכי ההוראה והלמידה שמתרחשים באמצעות אתר

התמיכה אל הפקולטות .קיימת דילמה בין מתן טיוע שטחי
לכל דורש לעומת מתן טיוע לעומק תוך מעורבות של מרכז
התמיכה ,או הגדרת טדרי עדיפויות במתן טיוע.

הקורט .אנו נמצאים רק בראשית הדרך ועדיין יש צורך

ללמוד לעומק כיצד מתקיימים תהליכים אלה .למרצים יש
תפיטות מגוונות באשר לתפקיד שיכולה הרשת למלא

יש לציין כי בינתיים ,במרבית המקרים ,שילבו המרצים
את האינטרנט כתוטפת ללמידה המטורתית במטרה

בתהליכים אלה ,ואחריותם למתרחש באתר מרכזית

להעשירה .למעט שניים שלושה קורטים ,עדיין לא נבחנה

ביותר  .ההטמעה של שילוב האינטרנט בהוראה אקדמית

האפשרות ללימוד מקוון למרחוק ושינוי מרחיק לכת באופי

היא תהליך מורכב ומתמשך שבתחילתו משתתפים מרצים

הקורט .טימני ההתעניינות והמשוב בכל הדרגים ,מעידים

שיש להם ניטיון בשימוש במחשבים ,הרואים באינטרנט

על תחושה שחלים שינויים בצורת הלמידה מבחינת

מדיום חשוב להוראה ושמוכנים להשקיע מזמנם לשיפור

הגמשת הלמידה ,הנגישות לחומרים ,מעורבות ועניין

ההוראה .

בקרב הטטודנטים והעצמת הקשר בין המרצים

והטטודנטים ,אולם מוקדם עדיין להעריך את עצמתם של

בתחו 9 Dיתוח הסגכ
למידת השימוש בתוכנת המעטפת איננה נמשכת זמן
רב ,ולמרות זאת חלק מהמרצים אינם יכולים להקדיש את
הזמן הנדרש ללמידת השימוש בתוכנה ותלויים בעוזרי
הוראה או בכוח עזר אחר לבניית אתר הקורט  .במקרים
רבים האחריות לפיתוח אתר הקורט מועברת

השינויים האלה בהוראה האקדמית.
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