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עכתשמ'ןא

באתריהשימושנפו')בעולםרבותבאוניברטיטאות

גם,כמורגיליםאקדמייםלקורטיםמלוויםאינטרנט

והכנטיםהמאמריםריבוי ,מרחוקללמידהכאמצעי

הגלוםהרבהפוטנציאלעלמעידיםבנושאהמדעיים

החלובאר')גם ,האקדמיתההוראהפנילשינויבאינטרנט

כיזמהקורטיםמלוויאתריםהאחרונותבשניםלהופיע

שלולתקצובלתכנוןהוועדהטגל,חברישלאישית

מרכזימהלךכשנתייםלפנייזמה ,)ת"תו(האוניברטיטאות

בהוראההמתקדמותהטכנולוגיותשילובאתלקדםכדי

שלהמרכזיתמטרתו ,באר')באוניברטיטאותאקדמית

המטורתיתההוראהאתולהשביחלשפרהיאהזההמהלך

למידהבטכנולוגיותלשימושההוראהטגלאתולהכשיר

פרויקטהקמתאתזירזת"ותשלזהמהלך ,מתקדמות

Virtual TAU -באוניברטיטתברשתאקדמיתלמידה

 :כדלקמןשלוהיישוםשעקרונותאביב,-תל

כללתמיכהמרכזבאחריותהנםההטמעהתהליכי , 1

 ,לחינוךהטפר,בביתאוניברטיטאי

 ,והפעלתםהקורטיםבבנייתמלאחופשישלמרצים , 2

מרכזבאחריותהיאהטכנולוגיותהתשתיותהקמת , 3

פעולה,בשיתוףעובדיםהגופיםשניכאשרהחישובים,

ברשתקורטיםלפיתוחאינטרנטיתלמידהטביבת , 4

 ... ,המעונייניםהמרציםכללשירותעומדתובאנגליתבעברית
תשתיתכולקודםהוקמהאלה,עקרונותליישםמנתעל

(תוכנתבאינטרנטלמידהטביבתנבחרה ,טכנולוגית

Highlearn הכוללתידע)מערכות-בר'טנ'קהמבית

ולהפעלתוקורטאתרלהכנתהדרושיםהמרכיביםכלאת

לקבציםקישורלמרצים,פשוטותעריכהאפשרויותכגון

משוביםברשת,מבחניםדיון,קבוצותאינטרנט,ולאתרי

אנשיבקרבוהטמעההטברהפעולותנעשובהמשך ,ועוד

קבוצתיתבמטגרתהןנעשהההטמעהתהליך ,הטגל

אתרלבנותהטגלאנשילומדיםבהןקצרות,בהשתלמויות

והןליישום,ודוגמאותרעיונותומובאיםלקורטמלווה

נעשהבמקביל ,מרצהכלשלהצורךפיעלאישי,באופן

בקרבולהפיצוהנצברוהידעהניטיוןאתולרכזלגבשמאמ')

 ,ההטמעהתהליךנבדקזהמאמ')במטגרתהטגל,אנשי

עמדותונבדקותהאתרים,תוכניאתלמפותניטיוןנעשה

 neבראקזמיתנמיזה
 DIIנ Iדנ D 9בטן Iה
 / 1שמלאזענתדםיהזדיתנחמיאס,דפי

ב'בת;-אטת'נ'בךס 7א

בביתמחקרתלמידילחידוש,ביחטוהמרציםהטטודנטים

זה,למאמ')שותפיםבנושא,המתמחיםלחינוך,הטפר

ובימיהטגללאנשימלווהאתרבאמצעותגםמופ')המידע

 ,התמיכהמרכזשיוזםעיון

ט Jטר Jהאייכוב !Cבפדגוגייטהיבטיט

אקדמיתבכמידה
ורעיונותשימושיםמגווןמייצגבקורטיםאתריםשילוב

הקורט,למטרותובהתייחטהמרציםלמאפייניבהתאם

 ,הטטודנטיםומטפרהיעדאוכלוטייתההוראה,שיטות

וזמןמקוםלהגמשתהזדמנותבאתררואיםמהמרציםחלק

הנגישותשבהגדלתהיתרוןאתמדגישיםחלקםהלמידה,

ההיבטאתדווקאמדגישיםואחריםומגווןעדכנילמידע

ישנם ,המרצהועםעצמםלביןהטטודנטיםביןהתקשורתי

קהילייהלפיתוחאפשרותהחדשבמדיוםשרואיםמרצים

כליבמדיוםרואיםואחריםתלמידיהם,מקרבמקצועית

גםכמועצמאיתלמידהאושיתופיתלמידהולתיעוללייעול

לתארבהמשךננטה ,ההוראהבארגוןשינויהמאפשרכלי

קורטיםמלוויאתריםבמיפוישמצאנושוניםשימושים

למטפרמוינוהממצאים ,אביבתלבאוניברטיטת

שלוהפעלותמשימותבאתר,המשולביםתכנים :קטגוריות

 ,ההוראהלניהולואמצעיםטטודנטיםהערכתהטטודנטים,

נאתר Dכני leהמ Dתכני
חומריםלהצגתמקוםהקורטבאתררואיםהמרציםכל

מהוויםאוישירות,ההוראהלחומרהקשוריםמגוונים

עללהקלהנההמרכזיתהמטרה ,העשרהחומר

הטטודנטיםבפנילהציגלמרציםולאפשרהטטודנטים

קובציכולליחטית,בקלותומעודכניםמגווניםחומרים

שלרשימהערכנוועוד,טימולציותוידאו,תמונות,טקטט,

מהותםאתבקצרהלתארוניטינוהנפוציםהחומריםטוגי

ומטרתם:

מטמכים-הקורט//ות 7הקורט///אוטזלבוט

נושאיו,הקורט,מטרותהדעת,תחוםאתהמתארים

 ,זמניםולוחותהטטודנטיםחובות

מאמריםאלהמקושרתמקווכתקרזאהרשזמת

מיקומםאלאוטרוקים,מאמריםאלברשת,מקוונים

 ,בטפרייה

כחלקבתחום,מומלציםאתריםרשימת-וובלזוכרפזה

אלואתרים ,כהעשרהאוהקורטשלהחובהמרשימת

המעונייניםלטטודנטיםוהעשרהרקעחומרלהוותיכולים



תג-אביב:אוניברסיטת

וניות eראומסקנות

בוננומיכל-איור

נושאאתלהציגיכוליםהאתריםכמו-כןבתחום.להעמיק

טגנונותעללענותשעשוידברמדיות,במגווןהלימוד

שונים.לימוד

במטרהמתוכן,נבחריםשקפיםאוהרצאהמצגות

ולרשוםהשקפיםעםלהרצאהלהגיעלטטודנטיםלאפשר

מוצגיםאםולאחריה.ההרצאהבזמןהערותיהםאת

הדבר-מורכבים/תמונותדיאגרמות/שרטוטיםעםשקפים

בהרצאהלהתרכזלהםומאפשרהטטודנטיםעלמאודמקל

להתעדכןיוכלושהחטירוטטודנטיםהשקף.בהעתקתולא

בהרצאה.שהוצגוהנושאיםבעיקרי

בהטבר,מושגכלהמחשתתוךבתחוםמושגזסמזלון

תמונה/גרף/טרטון/אנימציה/כגוןנוטפותומדיותדוגמה

אתלטטודנטיםמבהירהמילוןוכדומה.לאתרקישור

להפנותהמרצהיכולכמו-כןמוטעות.הנחותומונעהמושג

לקראתוהעמקההכנהלשםלמילוןהטטודנטיםאת

ההרצאה.

על-ידיאוהטטודנטיםעל-ידישנכתבושזעורסזכומז

טיכוםההרצאות.עיקריאתכולליםאלהטיכומיםהמרצה.

למרצהומאפשרשנעשתהההוראהאתמתעדהשיעור

אקדמית"למידההפרויקטבראשעומדלחינו,ךהספרביתנחמיאס,רפידר' . 1

אתמנהלתבחינו,ך M.A . ,רסיהודית. nachmias@post.tau.ac.ilברשת"

הספרבביתשלישיתוארתלמידת ,שמלאענתהתמיכה.מרכזואתהפרויקט

הפרויקט.שלהפדגוגייסההיבטיסומרכזתלחינוך
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משרתיםאלהטיכומיםבנוטף, ,הובנודבריוהאםלבחון

עלחוזריםשהםבכךהחטירו,אושנכחוהטטודנטיםאת

שבהםבקורטיםההרצאה,בזמןשנאמרוהדבריםעיקרי

ניתןביקורתיתוקריאהאקדמיתכתיבהעקרונותמלמדים

לביקורת,כטקטטיםהטיכומיםאללהתייחט

ומאמריםתגליות ,כתבות-אקטואלזהחומרז

אצללעוררעשויועדכנישוטףמידעבתחום,אקטואליים

וערנותבהתעדכנותלצורךהמודעותאתהטטודנטים

להיותחייבלאזהמידע ,התמקצעותםבתחוםלנעשה

כהעשרהאלאטפציפיתהרצאהלתוכןישירותמקושר

 ,הקורטלנושא
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 Dהסטודנטיכ eוהפעכותימות eמ
הלומדים,ביןאינטראקציהלעודדהנההמשימותמטרת

לביןהטטודנטיםוביןהמרצהעםהתקשורתאתלהגביר

ההוראהלשעותמעברהלמידהבתהליךולהמשיך ,עצמם

כאשרדיוןבקבוצותההפעלותהתבצעולרובהפורמליות,

לעתים ,הנחההמרצהלעתים ,השתנתההקבוצההנחיית

ללאהתנהלהדיוןולעתיםטטודנטיםמטפראוטטודנט

למשימות:דוגמאותמטפרלהלןמנחה,

ברשתמקום-וזרטואלז"קפההזכרות/"בזתפורום

שלאיכתבוהטטודנטיםבוחברתייםקשריםליצירת

וכלענייןתחומיתחביבים,חיים,קורותלימודלצורכי

אואישיתתמונהלצרףאףניתן ,רוחםעלהעולה

ההיבט-זולפעילותהיבטיםשניישנםקבוצתית,

אחוותהטטודנטים,ביןפורמלילאקשריצירתהחברתי:

ישנםהטכניבהיבט ,ללמידהיותרנעימהאווירהלומדים,

 ,בפורוםבכתיבההראשונההתנטותםשזוהיטטודנטים

זוטביבהעםהטטודנטיםמתמודדיםזופעילותבאמצעות

נושאכאשרקובץ)צירוףהודעות,שרשור(כתיבה,

 ,מאייםולאחופשיהכתיבה

מתבקשיםזובפעילות-קרזאהחומרמבזבפעזלות

עםולהתמודדלשיעורכהכנהמאמרלקרואהטטודנטים

המאמראתקוראהטטודנטראשוןבשלבוניתוחו,הבנתו

במהלךשהתעוררושאלותמטפרהדיוןבקבוצתומעלה

שהעלושאלותעללענותמנטההואהשניבשלבהקריאה,

המאמר,ניתוחעםלהתמודדוכךהדיוןלקבוצתחבריו

ולקשרמעניינותלאמירותבהרצאהלהתייחטיכולהמרצה

 ,בכיתהההמשךלפעילותברשתשנעשתההפעילותבין

רמתעלנבחניםאינםשהםלטטודנטיםלצייןרצוי

ההתנטותעלהואהדגשלשגות,גםואפשרתשובתם

לשיעור,וההכנההמאמרבניתוח

חדשאקטואלימידעטביבדיונים-אקטואליהדיוכי

 ,הטטודנטיםלידיעתשהובא

ומציאתהבנהמקרה,ניתוח-מקרהחקרכיתוח

מקריםהטטודנטיםתיארוהמקריםמןבחלק ,פתרונות

בשטח,התנטותםמתוך

מתבקשיםזובפעילות-הכבחרהאתרתחרות

על-פינבחראתרולחפשבאינטרנטלשוטטהטטודנטים

 ,בפורוםבחירתםאתולנמקמראששהוגדרוקריטריונים

עמיתיהםשבחרוהאתריםאתמבקריםהםהבאבשלב

הטטודנטלומדזובפעילות ,לתחרותאותםומדרגים

לומדהוא ,מטויםבנושאאתריםולחפשברשתלשוטט

מוגדרות,מידהאמותעל-פיהאתריםאיכותאתלבקר

 ,בכתבזוביקורתולנטחחבריותוצריאתולבקרלהעריך

אתריםמאגרשהואמשותףתוצרנבנההתהליךבטוף

הטטודנטיםאתלשמששיכולבתחום,ועדכנייםחדשים

 ,בהמשך

הטטודנטיםדניםזובפעילות-מקצועזתדזלמה

בשלבו"נגד","בעד"שלובקבוצותמקצועיתבדילמה

לומדיםהטטודנטיםעמדה,ניירקבוצהכלמנטחתראשון

שלתהליךכדיתוךמשותףתוצרוליצורבקבוצהלעבוד

עמדותאתהמבטטיםחומריםומציאתמוחותטיעור

תוצריאתולבקרלהעריךלומדיםגםהםהקבוצה,

ישנםהתהליךבטוף ,בכתבזוביקורתולנטחחבריהם,

עלהתבטטותתוךהדילמהעםהמתמודדיםעמדותמטמכי

המידעמאגראתמעשיריםאלהמטמכים ,מחקריחומר

 ,בהמשךהטטודנטיםאתלשמשויכוליםהקורטשל

מרכזימאמרבוחריםשבהמשימה-מקושרמאמר

הטבר,לקטעיקישוריםיצירתעל-ידיאותוומעביםבתחום

אנימציות ,וידאוקטעי ,תמונותמתוךדוגמאות ,הרחבות

נוטףבמידעעשירמאמרמתקבלהתהליךבטוף ,ועוד

 ,שנוצרוהקישוריםדרךאליולהגיעשניתן

 Dסטודנטיהערכת
מעצבתלהערכהאמצעיםשלמאגרמוצגהקורטבאתר

במטרהמשוב,גםכולליםאלה ,מקווניםמבחניםכגון

ולזהותהנלמדהחומראתלתרגללטטודנטיםלאפשר

רעיונות:מטפרלהלןחולשה,נקודות

עלשאלותמאגר-מזדימשובעםומבחכיםתרכלוים

החומרלהבנתעצמיתכבדיקהלשמשיכולהלימודחומר

אוטומטיבאופןבודקתהמערכתהטופי,למבחןוכהכנה

הפנייתתוךמידי,משובלוונותנתהטטודנטתשובתאת

 ,שגהשבהםבנושאיםלימודלחומריהטטודנט

אלועבודות-קודמותמשכזםמטודכטזםעבודות

ומשמשותבתחוםהקורטשלהידעמאגראתמעשירות

המרצהציפיותלגביהחדשיםלטטודנטיםדוגמה

 ,והיקפןאיכותן-מהעבודות

זהבנק-קודמותמשכזםופתרוכותמבחכזםבכק

לקראתולהתכונןעצמםאתלהעריךלטטודנטיםמאפשר

המטכם,המבחן

ההוראהניהוכ
 :הבאותהדוגמאותמוצגותזהבתחום

כלוחבאתרשימוש-מכהלזותהודעותפרמום

ביטולהמפגשים,מקוםאתמפרטמיםבומודעות

מידעכלאוהקורט,שלזמניםלוחותשיעורים,

אתלהגדילעל-מנתזאת,כלאחר,אדמיניטטרטיבי

הקורט,עלועדכנישוטףלמידעהנגישות

באתרשימוש-הלמזדהלכזהולהודעותפרמום

הלמידהלתהליךהמתייחטותהנחיותובומודעותכלוח

הפניהדיון,לקבוצתהפניהשיעור,לקראתהכנה-בקורט

תהליךאתמייעלותאלוהודעותועוד,קריאהלחומר

למידה,-ההוראה

עבודותציונילפרטוםבאתרשימוש-צזוכזםפרמום

בצורהלטטודנטיםהמשובאתלהעבירבמטרהומבחנים

ביותר,המהירה

לקייםניתןהאתרבאמצעות-וזרטואלזתקבלהשעת

פיזיתקבלהלשעתבדומהוירטואלית,קבלהשעת

המרצהעםהתקשורתאתלשפרהנההמטרה ,בקמפוט

מכלתמיכהלקבליכוליםהטטודנטיםשכןנגישותו,ואת

נקודתיתלהיותיכולההווירטואליתהתמיכה ,מקום



גםמתאימהזואפשרות .השנהבמשךאובחינה)(לקראת

להםאיןשלרובהוראהמבחנים/עוזרילמתרגלים/בודקי

עמם.הפיזיהמפגשאתלתאםוקשהמשרד

ות Iונ eראמסקנות

ולמרותהאקדמיהטגלבקרברבבחיובהתקבלהפרויקט

עלעלההביקושלפרויקט,שיווקפעולותכמעטנעשושלא

מהפעלתנובעותאשרמטקנותמטפרנצייןהמצופה.

הראשונה.בשנההפרויקט

והכמידהההוראה Dבתחו
תלויההאקדמיתבהוראההאינטרנטשילובשלההצלחה

אתרבאמצעותשמתרחשיםוהלמידהההוראהבתהליכי

צורךישועדייןהדרךבראשיתרקנמצאיםאנוהקורט.

ישלמרציםאלה.תהליכיםמתקיימיםכיצדלעומקללמוד

למלאהרשתשיכולהלתפקידבאשרמגוונותתפיטות

מרכזיתבאתרלמתרחשואחריותםאלה,בתהליכים

אקדמיתבהוראההאינטרנטשילובשלההטמעה .ביותר

מרציםמשתתפיםשבתחילתוומתמשךמורכבתהליךהיא

באינטרנטהרואיםבמחשבים,בשימושניטיוןלהםשיש

לשיפורמזמנםלהשקיעושמוכניםלהוראהחשובמדיום

 .ההוראה

הסגכיתוח D 9בתחו
זמןנמשכתאיננההמעטפתבתוכנתהשימושלמידת

אתלהקדישיכוליםאינםמהמרציםחלקזאתולמרותרב,

בעוזריותלוייםבתוכנההשימושללמידתהנדרשהזמן

במקרים .הקורטאתרלבנייתאחרעזרבכוחאוהוראה

מועברתהקורטאתרלפיתוחהאחריותרבים

אתרולבנותלפרויקטלהיכנטביזמההחללאטיטטנטים,

 .למעטפתבהכנטתםוכלהחומרים,בחיפושהמשךקורט,

מרצים .ביותרחשובהנולמפתחיםוזמיןאישיטיועמתן

מתפניםולאפדגוגיתבתמיכהעקרוניתמעונייניםרבים

בברכה.אותהמקבליםהם ,להםמוצעתכשזואך ,לקבלה

 Dהסטודנטיכ eהראותמנקודת
ומרביתם ,במחשבבעבודהמיומניםהטטודנטיםמרבית

טענותכמעטנשמעולא .התהליךאתבברכהמקבלים

טענות .הלמידהבתהליךבמחשבהשימושלעצםבנוגע

בגישההמערכתלאטיותבעיקרמתייחטותהטטודנטים

 .לחומרים

הטכנוכוגיה Dבתחו
לבעיותלצפותישולכןבשלהאיננהעדייןהטכנולוגיה

 ,בגרטאותחידושיםבגללבתוכנהבאגיםונשנות:חוזרות

צפויים.בלתיעומטיםבגללאטיתופעולהשרתנפילות

אתלחזותניטיוןתוךמתמדתבדיקהמחייבתזועובדה

 .הביקושלעומטהתשתיתאתולהתאיםהגידולקצב

האוניברסיטההנהכתכ eהראותמנקודת
כטפיותבהוצאותכרוךבהוראההאינטרנטשילוב

מהילהעריךעדייןקשה .האוניברטיטהעבורניכרות

מאחראינטרנטמשולבלקורטהממוצעתהעלות

התמיכה,מרכזמימוןשונים:במקומותנעשותשההוצאות

ובטפריותבפקולטותנוטףעזרכוחהוראה,עוזרישלטיוע

לפרויקטנכנטיםרביםמרצים .המרצהשמשקיענוטףוזמן

חשיםשהםהצורךעלמצביעהדבר .כטפיטיועכלללאגם

לאפשרמקוםשישכךועלהוראהאמצעישלזהבטוג

 .ולעודדםבולהשתמשנוטפיםלמרצים

כללמערכתייםבהיבטיםהןנעשיתרבההשקעה

צוותפיתוחהתמיכה,מרכז(פעולותאוניברטיטאיים

(לימודמרציםשלאישייםבהיבטיםוהןוכדומה)מומחים

מטעםשנתיתרבתכניתלהיותחייבתקורטים).ופיתוח

הפרויקטהמשכיותאתלהבטיחכדיהאוניברטיטההנהלת

גידולעם .האוניברטיטהלצורכיבהתאםפיתוחווהמשך

מרכזמפעולותחלקלבזראפשרותלבחוןראויהפרויקט

שטחיטיועמתןביןדילמהקיימתהפקולטות.אלהתמיכה

מרכזשלמעורבותתוךלעומקטיועמתןלעומתדורשלכל

טיוע.במתןעדיפויותטדריהגדרתאוהתמיכה,

המרציםשילבוהמקרים,במרביתבינתיים,כילצייןיש

במטרההמטורתיתללמידהכתוטפתהאינטרנטאת

נבחנהלאעדייןקורטים,שלושהשנייםלמעטלהעשירה.

באופילכתמרחיקושינוילמרחוקמקווןללימודהאפשרות

מעידיםהדרגים,בכלוהמשובההתעניינותטימניהקורט.

מבחינתהלמידהבצורתשינוייםשחליםתחושהעל

וענייןמעורבותלחומרים,הנגישותהלמידה,הגמשת

המרציםביןהקשרוהעצמתהטטודנטיםבקרב

שלעצמתםאתלהעריךעדייןמוקדםאולםוהטטודנטים,

האקדמית.בהוראההאלההשינויים
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