טכנולוגיות בהוראה ולמידה

בלונים ,פודקסטים ויצורים נוספים
מ"נו החיות" של Web 2.0
א Iלך'ן ג Iלדשטייוי ,מכ  Iו מ  Iפ"ת ,המכללה האקדמית לחינ Iך ע"ש קיי

אחד מכלים אלה

ב שנים האחדונות אנו עדים להתפתחות מואצת של
כלים לניהול טביבות למידה מקוונות .מרצים שלפני

למעלה

מעשור

שנ י ם

התחילו

לשלב

הוויקי  .במאמר דה ננטה לבחון כיצד ניתן

-

להשתמש בתכונות של כלים נוטפים של הדור החדש

אינטרנט

) (, blogs

מנגנון

ה,RSS -

בהוראת קורטים  ,נאלצו להתמודד

מהו פוטנציאל התרומה של הכלי D

הציפיות .ה י ו אלו תוכנות מדור

.0

ו

של

שעדיין לא פותחו דיין

Web 2.0

והלמידה בקורטים בחינוך הגבוה .

להוראה בחינוך

אולך'ו גולדשטייו

מהו בלוג?

הגבוה? מאמר זה מתאר ארבעה

כדי לתת מענה לכל הדרישות של

כלי  Dכאלה

המשמש י ם בהן  .מרצים במוטדות

האקדמיים באר'( ,למשל  ,הקדישו

וויקסט

חלק גדול מדמנם להתמודדות

-

-

בלוג,

,RSS

קיימות

פויקסט

הגדרות שונות של בלוג

בהתייחט למטרות

השימוש

בו.

מבחינה טכנולוגית ,בלוג הוא כלי

וסוקר את ירכי שילוב D

לפיתוח אתר אינטרנט ,המאפשר

בהוראה ובלמייה.

עם בעיית העברית ב יצי רת דפי

והוודקטטים

לתועלת ההוראה

) - (vodcasts

עם תוכנות שלא תמ יד ענו על כל

,Web

הפודקטט י ם

) (podcasts

-

הבלוגים

להפי'( באופן שוטף מידע 3המבטא את

האינטרנט .בשל מגבלות התוכנות  ,דפי הא י נטרנט שימשו

תחומי העניין של מנהלו ומ אפש ר קבלת משובים מהמבקרים

כמקורות מידע טטטיים ,שתוכניהם כמעט ולא התעדכנו .כמו

בו .היתרונות החשובים של הבלוג הם שקל ללמוד להשתמש

כן ,לא התאפשרה אינטראקציה בין המבקרים בדפים לבין

בו ולתחדק אותו.

התכנים .בחלוף הדמן פותחו כלים נוחים יותר להפקת חומרים

הכלי הופ יע לראשונה בצורה של יומן אישי מקוון ,שבו כתבו

מקוונים ,כולל כלים התומכ י ם בשפה העבר י ת .

מנהלי הבלוג על אירועים אישיים ,שיתפו במחשבות והביעו

השלב האחרון בתהליך א בולוציוני דה הוליד דור חדש של כלים

דעות  ,התלבטויות או ביקורת בנושאים שעניינו אותם  .מכאן

המאפשר י ם להפ ('י בקלות

תיעוד

מקוונים

-

הכלים

של דור ,Web 2.0

מידע ברשת בפורמטים מגוונים בשילוב אמצעי מולטימדיה.

מקור המילה בלוג :

log

משמעו תיעוד

ו- web log -

מקוון .שתי מילים אלו התחברו והפכו למונח אחד

.weblog -

החשובה והמיוחדת שבתכונות הכלים הללו ה יא היכולת לתמוך

הקיצור של מונח דה

בשיתופיות ובאינטראקציות בין הגולשים .יכולת דו מאפשרת

שהתחיל לראשונה להשתמש במילה דו בשנת  .5,4 1999לפחות

יצי רה של קהילות עמיתים מקוונות לפי תחומי עניין  .היות

להבלג ) - (to blog

שכלים אלה נגישים לכלל הגולשים  ,מושגת שוויוניות מלאה

למונח blog

מיוחט לפ יט ר מרהול'( ,בלוגר

ארבע מילים חדשות נגדרו מהמילה בלוג :
לנהל בלוג ;

בלוגר )- (blogger

מי שמנהל בלוג; בלוגיה

-

אתר

בהפצת מידע הן עבור גולשים המ י ומנים בשימוש בטכנולוגיה

או מנגנון שמטפק כלים ליצירת בלוגים ומאחטן בלו גי ם של

והן עבור גולשים שרכשו מיומנויות אלו ברמה בטיטית בלבד.

משתמשים רבים ;

מכלול של

לרשות המרצים במוטדות להשכלה גבוהה באר'( עומדות

בלוגים שפותחו בבלוג י ה אחת ,או במובן רחב יותר

כיום פלטפורמות משוכללות לניהול למידה כמו

,HighLea rn

ובלוגוטפירה ) - (blogosphere

כל הבלוגים הקיימים

-

מכלול של

בעולם .6

המאפשרות בנוטף להפקת חומרי הוראה ,אינטראקציה עם

היום הבלוג היא תופעה שמתפתחת בכל תחומי העניין

הטטודנטים ומעקב אחר התקדמותם.

אישית ,עטקים ,פוליטיקה ,עיתונאות ,רפואה ,משפטים ,חינוך

מאמרו של גלעד רביד בגיליון הקודם של על הגובה 2התייחט

ותחומ י ם רבים נוטפים  .חברות ומוטדות נוט י ם להפנות את

תוארה בו התועלת להוראה של

הגולשים באתרים שלהם לבלוגים האישיים של אנשים הקשורים

למהות הכל י ם

של .Web 2.0

-

כתיבה

עם החברות והמוט דות ,וכך הם מוטיפים היבט אישי לייצוג מידע

פורמלי  .לדוגמה  ,חברת
ו.

אולך'ו גולדשטייו ,מכון מופ"ת ,תל אביב והמכללה

האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,באר שבע

- Design

TED - Technology Entertainment

עוטקת בארגון הרצאות של המומחים המובילים

בעולם בכל תחומי הידע  .אתר החברה מכיל הרצאות מוקלטות
בוו י דאו ומ י דע על המציגים  .בנוטף לכ,ן לאתר מקושרים בלוגים

גיליוו  7ו מרץ 2008
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של עמיתי האתר ,7ובאמצעותם הגולשים נחשפים להתרשמויות

•

ניהול יומן אישי של טטודנטים בכיתה ומעקב של המורה אחר
היומנים.

האיש י ות של הכותבים מההרצאות ומהרעיונות החדשים .בעקבות
זאת מתעדכן האתר בתדירות גבוהה .

•

דיון של תלמידי הכיתה במאמרים .

טפריות רבות גילו את הפוטנציאל של מנגנון הבלוג ומנצלות

•

דיווח המורה והטטודנטים על אירועים או תצפ י ות.

אותו לניהול מידע דינמי  .לדוגמה  ,אתר הטפרייה של אוניברטיטת

•

אחטון פורטפוליו מקוון של כל אחד מהטטודנטים בכיתה.

ח יפ ה  8בנוי כולו כבלוג מוטדי המתעדכן מיום ליום ומכיל מידע על

•

הפקת עיתון כיתתי מקוון.

הפריטים החדשים  ,המלצות לטפרים וכלים ביבליוגרפיים  ,מידע
על אירועים ,ארכיון של רשומות  ,מנגנון

RSS

) ראו הטבר בהמשך (

להלן דוגמאות אחדות לשילוב בלוגים בהוראה בחינוך הגבוה:
ווארד ,מרצה בקורט לכתיבה  ,מטילה על טטודנטים משימות

ותגובות המבקרים.

כתיבה בבלוג ומלווה במחקר את תהליך הלמידה של

הטטודנטים . 18

בלוגום בחינוך

מממצאי המחקר שלה עולה כי הבלוג עונה על הצרכ י ם של

קיימים אתרי בלוג שנועדו לנושאי חינוך בלבד ,והם מכילים אלפי

הכותבים  :הוא חושף את תוצרי הכתיבה בפני קהל רחב; מאפשר

לדוגמה  ,כולל

משוב של הקוראים; מחזק את הכתיבה כתהליך; ומהווה כלי חדשני

בלוגים של אנשי חינוך  .האתר

9S upportBlogging

בלוגים של עובדי מוטדות הח י נוך ברמות שונות ,מאנשי חינוך בבתי

לפיתוח יצירתיות בכתיבה .

הטפר היטודיים ועד למרצים וחוקרים באונ י ברטיטה  .אתר זה רואה

באתר של אוניברטיטת הרווארד מתוארים טיפור י הצלחה של

את עידוד השילוב של בלוגים בהוראה ובחינוך כמטרתו העיקרית

וביניהם מצוין הניטיון של

מרצים בשילוב בלוגים בהוראה ,19

ומזמין אנשי חינוך לאחטן בו את הבלוגים שלהם .

מיכאל טנדל ,פרופטור למשפטים באוניברטיטה .פרופ' טנדל

בין הבלוגים המפורטמים של אנשי חינוך במוטדות לחינוך הגבוה

החליט להפוך את אתר הקורט שלו לפורמט של בלוג ועודד את

נציין שניים .מיכאל פלד שטיין  ,מנהל הרשת של קורטים מקוונים

הטטודנטים בקורט לפתוח בלוגים משלהם  .מטרתו הייתה להעניק

מחזיק

לטטודנטים כלי לביטוי עצמי חופשי ומנומק ולתמוך בצורה זו

באונ י ברט יט ת

(,State University of New York) SUNY

באמצעות הבלוג הוא מפי'{ מאמרים

בפיתוח מיומנויות של ד י ון או ויכוח משפטי .הצלחת הבלוג באה

וטפרים שכתב ,ובין היתר גם טפרים אשר טרם יצאו לאור .דוגמה

לידי ב יט וי הן בהשתתפות הפעילה של הטטודנטים והן במידת

שנייה היא הבלוג של וויל ריצ'רדטון  ,שעוטק בנושא שילוב

ההעמקה בכת י בה ובהנמקות.

בלוג בשם .10 eLiterate

טכנולוגיית Web 2.0

בהוראה

דוגמה נוטפת היא הבלוגים המקצועיים בתחום הפטיכולוגיה

ובחינוך . II

מוטדות אחדים לחינוך הגבוה החלו לעודד את המרצים והטטודנטים

הקלינית של האתר Central

להשתמש בבלוגים ומציעים לשם כך אתרי בלוג מוטדיים ומנגנונים

טפציפיים של מטופלים ומזמינים עמיתים למקצוע להתייחט

ליצירת בלוגים  .לדוגמה ראו בלוגים של הפקולטה למשפטים

למקרים השונים  .בדיונים משתתפים גם מטופלים ,והם משתפים

באונ י ברט יט ת

הרווארד ,12

של אוניברטיטת וארויק

בבריטנ י ה13

ושל

אוניברטיטת קולומביה  .אוניברטיטת קולומביה אף עורכת מחקר
על הערך המוטף של בלוגים בהוראה

ובלמידה • 14

 .20 Psychהבלוגים האלה דנים במקרים

את הקוראים בחוויות שחוו במהלך מחלתם והטיפול בהם.

בקורט "הוצאה לאור

אלקטרונית"21

שנ י תן בב י ת הטפר ללימודי

טפרנות ואינפורמטיקה באוני ברט יט ת איובה ,הטטודנטים מקבלים

מנגנון הבלוג י ם משרת את מוטדות החינוך הגבוה לא רק לצרכים

משימת חובה לנהל בלוג אישי ולהתייחט לבלוגים של עמיתים.

לימודיים אלא גם לצורך גיוט טטודנט י ם .לדוגמה  ,באתר של

מטרת הקורט היא להבין את דרכי ההפקה והשימוש במטמכים

אוניברטיטת

(Massachusetts Institute of Technology) MIT

אלקטרונים על ידי טפרנים.

מתפרטמים בלוגים אישיים של טטודנטים ,ובהם הטטודנטים

מאט וילאנו ,עיתונאי של

מתארים את הניטיון שלהם בלימודים ובחיים החברתיים של

מוטדות החינוך הגבוה המשלבים בלוגים להפקת פורטפוליו מקוון

המוטד

לשם הערכת

הלימוד י . 15

ההוראה .22

ה,New York Times -

ערך רשימה של

ברשימתו מופיעות אוניברטיטאות איובה,

אנשי חינוך המשתמשים בבלוגים נוהגים להתחבר באגודות  .אחת

דנבר ,טקטט-אוטטין ,הוואי ועוד .וילאנו מצטט מרצים מהמוטדות

הינה רשת עמיתים עולמית ,שכבר כמה

האלה  ,המעידים על שינוי מהפכני שהתרחש בעקבות השימוש

מהללו

- Edublogger -

שנים מקיימת כנטים בנושא שילוב בלוגים

בהוראה . 16

בבלוגים למטרה זו  .עוד הוא מציין שבחלק מהמוטדות לחינוך גבוה,
פורטפוליו מקוון הפך למשימת חובה מתמשכת במשך כל שנות

דרכו שולוב בלוגום בהוראה
ניתן לשלב בלוגים בהוראה למטרות

34

מג'יאט ,מרצה בקורט " תוכנה למטרות חברתיות" במכללה לחינוך

•

ניהול מידע וידע אישי של טטודנטים .

של אוניברטיטת קולומביה ,23

•

יצירת דף בית של כיתה/קהילה לקריאה משותפת ודיון  ,לניהול

טטודנטים להתנטות בכלים שיתופיים בא י נטרנט  .הוא שילב מחקר

•

)U

הבאות : 17

הל ימ ודים .

שילב בלוג בהוראת הקורט ועודד

לוח זמנים ולהפצת הוד ע ות .

בתהליך הלמידה ומצא שבמהלך הקורט נוצרה בין הטטודנטים

הצגת עבודות הטטודנטים במטגרת מטלות הקורט וכתיבת

אווירה של שיתוף במידע ובהתנטויות רבות  .לדעתו ,הן הטטודנטים

הערות והארות עליהן על ידי המורה .

והן המרצה הפיקו תועלת רבה מתהליך הלמידה וההוראה.

הנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

רציונל ותיאוריות למידה העומדים בבסיס

במרווחי זמן מסוימים ,כתב כל אחד מהסטודנטים תשע רשומות

השילוב של בלוגים בהוראה

שצוייננו על ידי המרצה באמצ ע ות מחוון .הציון הממוצע של תשע

ניתוח של המגמות המתפתחות בהוראה מרחוק בעקבות טכנולוגיית

הרשומות היה אחד המשתנים של המחקר  .המשתנה השנ י היה ציון

)ביניהן שימוש בבלוגים(  24מעלה שהכלים של טכנולוגיה

במבחן מסכם שהתקיים בעל פה בסוף הסמסטר .החוקר י ם מצאו

זו נותנים מענה לשבעה עקרונות להטמעת כלים טכנולוגיים בחינו,ן

קורלציה מובהקת ב י ן הציון עבור הכתיבה בבלוג לב י ן הציון במבחן

והם : 25

המסכם .הם הסיקו שניהול בלוג מהווה חיזוי טוב של הציון במבחן

Web 2.0

.1

עידוד הקשר ב י ן לומדים ומורים.

המסכם  .בנוסף לכ,ן נמצאו קורלציות גבוהות בין הצ י ונים של תשע

.2

פיתוח שיתוף פעולה ויחסי גומלין בין הלומדים.

הרשומות .ממצא זה משקף את התרומה של התמדה בלמידה

.3

שימוש בגישה של למידה פעילה.

שוטפת להישגי הלומדים בקורס.

.4

מתן משוב שוטף ללומדים.

על רקע העדויות המדגישות את הצד החיובי של השימוש בבלוג י ם ,

.5

הקצאת זמן סביר לביצוע משימות.

עולות גם עדויות המדגישות את הצורך בהפעלת שיקולי דעת

.6

הצגת ציפיות גבוהות מהלומדים.

מאוזנים בשימוש כזה .דאוסון ,28מרצה במכללה לחינוך באוניברסיטת

.7

מתן לגיטימציה לדרכים ולסגנונות שונים של למידה.

פלורידה ,משלבת בלוג בהוראת הקורסים שלה זה ארבע שנים  .היא

מנגנון הבלוגים נותן מענה ליישום של מרבית העקרונות האלה  .למשל,

מדווחת שעבודה זו דורשת ממנה השקעת זמן רב לקר יא ת הרשומות

הוא מאפשר למידה פעילה-שיתופית עם עמיתים ; המרצה יכול

של הסטודנטים וכתיבת תגובות להן  .מכאן שבקבוצות גדולות

לתת ללומדים משוב שוטף ומתועד במהלך הלימודים; וניתן לתכנן

משימות כאלו עלולות לדרוש מהמרצה זמן רב מדי.

באמצעותו עוד היבטים חשובים של תהליך הלמידה וההור א ה.
הבלוגים נמצאו כתורמים ללמידה מנקודות המבט של תיאוריית
הלמידה המקובלת כיום

-

התיאוריה הקונסטרקטיביסטית ) הבנייתית ( .

כד י לקדם את הלמידה לפי גישה זו  ,צריך לערב את הסטודנטים
בתהל י כים של חיפוש מידע ,הערכה ,ניתוח  ,חקר וארגון של מידע,

מהם פודקסט

) ( podcast

וודקסט

) (? vodcast

פודקסט הו א קוב'{ אודיו ) שמ ע( שמופ'{ ברשת באופן הפתוח לכל

המשתמשים .וודקסט הוא קוב'{ וידאו שמאוחסן ברשת ונ י תן להרי'{
אותו תוך גלישה באתר  .המונח

podcast

נגזר מצמד המ י לים

המשגה וסיכום הדברים בכתיבה  .כל זאת במסגרת תהליך של בניית

שלקוח מהמילה

iPod

י דע משותף תוך אינטראקציה בין הלומדים לבין עצמ ם .המאפיינים

שאומ'{ מהמילה

broadcast

ומשקף את מטרת ההפצה של קוב'{

האלה של הוראה הבנייתית נתמכים באופן טבעי על ידי סביבה

האודיו .גם המונח

yodcast

)מ המונח

לימודית של בלוגים אישיים וקבוצתיים של

הלומד י ם . 26

) מכשיר נגן מדיה של

,pod

 (Video on Demandוcast -

חברת  (, Appleו,cast -

מורכב משני חלקים:

yod

עם המשמ ע ות כנ"ל.

שילוב הבלוגים בהוראה נמצא מועיל בהיבטים נוספים של למידה:

קיימות דרכים אחדות להכנת פודקסטים ווודקסטים  .29ב א תר

בקידום מיומנו י ות למידה עצמאית ; בהעלאת אחריות הלומדים

CNET

ניתן למצוא הנחיות כיצד ליצור פודקסט בשב ע ה שלבים,

כלפ י תוצריהם האישיים והקבוצתיים ; ובפיתוח מיומנויות של

הדגמה של תהליך העבודה באמצעות סרטוני ו י דאו  30והסבר

ה ע רכה עצמית של

למידתם . 26

כ יצ ד להפי'{ אותם ב א תרי פודקסטים ווודקסט י ם ) למשל ב א תרים

הפופולריים iTune

 31ו .(32 YouTube -חלק מאתרי הבלוג מאפשרים

מחקרים על השימוש בבלוגים בחינוך הגבוה

הקלטות אודיו ווידאו בזמן אמת והפצתן ב אמצע ות מנגנון

תופעת הבלוגים קיימת כבר כשמונה שנ י ם ומתפתחת בקצב מהיר

) לדוגמה  ,הבלוגיה של האתר תפוז מאפשרת הקלטות וידאו  ,אך

ביותר .למרות זאת ,תהליך הטמעת הבלוגים בחינוך הוא איטי

באיכות נמוכה ( .

יחסית ,והמחקר בנושא יעילות הבלוגים כסביבת למידה וככלי

לחשיבה נמצא בתחילת דרכו.

RSS

היתרון של פודקסטים ווודקסטים ע ל פני קובצי אודיו ווידאו רגילים
הו א שניתן לה י רשם לאתר המפי {' אותם ולהת ע דכן ב א ופן א וטומט י

בחנו את הש י לוב של בלוגים בקורס שהם ל ימ דו

על כל החידושים באתר בזמן אמת .יתרון חשוב נוסף הוא האפשרות

בבית הספר לניהול עסקים בקווינסלנד ) אוסטרליה (  ,במטרה לזהות

להעביר א ותם למכשירי תקשורת ניידים כגון נגנ י מדיה ,טלפונים

את הפוטנציאל הלימוד י של הכלי  .הם מצאו שהבלוגים מהווים

ניידים או מחשבי כף י ד  .בדרך זו ניתן ליידע במהירות את קהל היעד

ויליאמס

וג ' קובס 27

סב י בה בעלת פוטנצי אל גדול ללמידה ,התומכת באינטר א קציה

של פודקסט  /וודקסט מסוים ע ל חדשות או אירועים דחופ י ם .

בין הלומדים לבין המרצה ,בין הלומד י ם לבין עצמ ם ,וב ין הלומדים

יש לציין שתחנות רדיו וטלוויז י ה רבות מנצלות את אתרי הפודקסט

וחומרי הלמידה.

והוודקסט לשידור התוכניות שלהן ברשת ה אי נטרנט.

דיו

וואגנר 26

חקרו את הערך המוסף של בלוגים ואת התועלת שלהם

ככלי קוגניטיבי בהוראת קורס של מערכות מידע באוניברסיטת

דרכי שילוב הפודקסט ווודקסט בהוראה

הונק-קונג .הסטודנטים שהשתתפו במחקר התבקשו לנהל בבלוג

אף-על-פי שנראה שהרצאות המוקלטות באודיו או וידאו מזמנות

יומן שיתאר את תהל י ך הלמידה שלהם .בכתיבה היה עליהם

למידה סבילה ,ללא אינטראקציה ע ם המרצה ,מסתבר שהפוטנציאל

להת יי חס למקורות שקראו  ,לכתוב רפלקציה על הלמ י דה ולהביע

הח י נוכ י של הפצת מידע בפורמט י ם השונים של מולטימדיה

דעות על בלוג י ם של עמיתים .מתחילת הסמסטר ועד סיומו,

הוא אדיר .להלן רשימת שימושים אפשריים של פודקסטים

ג'ל'ין  I 7מרץ

2008

I
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וודקטטים :33
•

הקלטת

? RSS

מהן

הר צא ות

ב אמצע ות

אודיו

לטטודנטים

והפצתן

המ אפש רת להם להקש י ב להרצ א ות פעם נוטפת א ו להשלים
הרצאות שהפטידו מטיבה כלשה י.

RSS

הוא מנגנון המ אפש ר קבלה אוטומטית של ע דכונ י ם מאתרים

או מבלוגים ש א ל י הם נרשמו הגולשים  .דור

Web 1.0

א ופ יי ן

בהפ צת מי דע ב א מצעות דפ י אי נטרנט טטטיים  ,א שר בדרך כלל ל א

•

מענה לטטודנ טי ם ב ע ל י העדפה לטגנונות למידה שונים.

שונו במשך הזמן  .ה י ום  ,בדור ,Web 2.0

•

ניצול יעיל של הזמן ללמידה .לדוגמה ,טטודנטים יכולי ם להקש י ב

ב צ ורה ד ינמית ,במיוחד א תר י חדשות ו עיתו נ י ם  ,פורטלים  ,א תר י

לחומר המוקלט בעת המתנה בתור א ו במהלך הל י כה א ו נטי ע ה

תחבורה  ,וכמובן א תר י בלוג י ם  ,המעודכנים מדי יום על ידי אלפי

ברכבת  .כמו כן ,הם יכולים להעביר את קטעי הדיבור שלהם או

בלוגרים .רוב הגולש י ם נוטים לבקר ב א תרים א חדים המו ע דפים

דיווחים על אירועים לאתר הקורט )א ו למרצה ( באמצעות טלפון

ע ליהם ורוצים להתעדכן ע ל הח י דושים

מאפשר

נייד .

לגולש י ם לקבל א ת כל ה ע דכונים ב צ ורה א וטומט י ת לתוך מאגר

נגישות בכל עת ובכל מקום למידע מט וג י ם שונים כמו מוזיקה,

הקר יא ה ) ה אכ טניה ( שלהם או לתיבת הדו א"ל ,במקום לחזור

מאג ר קולות של ב עלי ח יי ם וקולות שנו צ ר ים ב ג וף ה א דם

לדוגמה  ,מ כ יל ה ת י ק יי ת

•

•
•

מר ב י ת האתרים מתעדכנים

שבהם  .מנגנון RSS

לאתרים ב צו רה י דנ י ת  .תוכנת ,Outlook

) לדוגמה פעימות הלב ( .

RSS

מ תן אפש ר ו ת להשוות הקלטה של קטעי קריאה ע ם הב ע תם ,

ראשי הת י בות

ע בור תלמידים הלומדים שפות זרות .

שנ י תן לגרטה הר א שונה של

שידור חי של אי רועים  ,לדוגמה כינוטים ו ימי עי ון ,והקלטה

(. RSS 2.0) Simple Syndication

שלהם לשימוש עתידי.

שמחזיקי האתר נותנים הרשאות להשתמש בקטעי המיד ע שבאתר

שלתוכה נ אטפו ת ה ודע ות ע ל ה ע דכונ י ם המבוקשים.

RSS

מקורם במונח

תוך הזנתם היש י רה ל א תרים
מימוש הפו ט נ ציאל של טכנולוגיות אל ו ב אוני ברט יטא ות החל בפרויקט
מש ותף של חברת

Apple

ו א ונ י ברט יט ת ד י וק ב א רצות

במט גר ת פרויקט בשם  iTune Uחולקו  1,400מכשי ר י iPod

מנגנון

הRSS-

.RSS

- Ri ch Site Summary
הגרטה הנוכחית

השם

מכונה Rea lly

המילה טינדיקציה משמעה

א חר י ם . 38

מאפש ר לעקוב א חרי קישוריות בין בלוג ים שונים

הברית .34

ול חקור א ת תופ ע ת הבלוג י ם ב אמצע ות הכלים של נ י תוח רשתות

לטטודנטים

חקרו א ת מאפיי נ י הרשת של הבלוגים ,

חברת יו ת  .הרינג

ושותפיה 39

ולמר צים ,שודרגה התשתית של רשת המחשבים באונ י ברטיטה וניתנה

ובין הש א ר ה צלי חו לאתר בלוגים פופולריים שזכו לתשומת לב

תמ יכ ה טכנית צמ ודה הן למרצים והן לטטודנטים .מש תתפ י הפרויקט

של בלו ג ר י ם רבים  .ב עלי בלו גי ם פופולר יי ם מיוצבים כמנהיגים לא

יכלו להפי'( מידע בפורמט י ם הללו בכל ע ת ומכל מק ום  .כתוצאה מכך

פורמליים של הרשת .בנוטף לכ,ך החוקרים גילו שנוצרות קהילות

קהל המשתתפים הטמיע את השימוש בטכנולוגיית הפודקטטים

של בלוגרים העוטקים בתחומי עניין משותפים  .ניתן להט י ק

והוודקטט י ם  .כ  80-קורטים בכל המחלקות שילבו את הטכנולוגיה

שרשת המחשב י ם יצ רה רשתות חברתיות רבות שמפתחות תרבות

בתהליכ י הוראה ולמידה .ב אח ד הקורט י ם  ,לדוגמ ה  ,הט ט ודנטים נדרשו

תקשורת חד ש ה.

להגיש עב ו דה בפור מט פודקטט  ,ותו צ ר י עב ודתם הו ע ברו לאתר הקורט
ב א ופן א ו ט ומ טי .מרצה הקורט ציין שרמת העבודות ה יי תה ט ובה יותר

דרכו שולוב

מאשר בכל השנ ים הקודמות שהו א לימד בקורט  ,ו יי חט א ת השיפור

ניתן לשלב

לאחריות המוטלת על הטט ודנטי ם ב יו ד עם שהעבודות מפורטמות

טטודנטים ו מ ר צים יכו ל י ם לה י רשם לבלו ג של קורטים באמצעות

RSS

ב מ רחב פומבי.

הצלחת הפרויקט

iTun e U

ולקבל ע דכונים מהבלוגים .כך טטודנטים י כול י ם לקבל ע דכונים

הבי א ה להצטרפות של עשרות
א וניברט יט ת קליפורנ י ה

טטודנט י ם המנהלים א ת הפורטפול י ו שלהם ב אמצע ות הבלוג,

,MIT

בברקלי ו או נ י ברט יטת טטנפורד .כיום קיים במערכת

הפרויקט ,iTune U

iTune

ע רו ('

ודרכו נ יתן להעלות קוב צי

מדיה לשרת ולשדר הר צאו ת וח ומרי ם א חר י ם לרשת ה אינט רנט .

ולהעריך א ת התקד מו ת הטטודנטים בלמידה .
ה שימ וש

בRSS -

מא פשר גם לייעל ע בודות חקר ה מ בוטטות ע ל

ח יפ וש ב אי נטרנ ט .טטודנטים המב צעי ם עבודת חקר ו מז ה ים אתרי ם

קיימים מאגרי הרצאות מוקלטות הפתוח י ם לכל משתמש והם

"מ ובילים " בתחום אש ר תומכים בטכנולוג יי ת

מכילי ם מאות הרצאות של מומחים מהמובילים בעולם  .ר או לדוגמה

ע דכונ י ם ע ל איר ו עים חדש י ם רלוונ טיים ) לדוגמה כנטים ( א ו על

א ת ה א תר

ה א תר 36 Videolectures

המפי'( הר צא ות בתחום המדעים  .בישר אל אוניברטיטאות א חדות

למ אג רי

שנבנו על ידי מומחים מובילים בתחום ש א ותו הם

מכינות מאגרי הרצאות מוקלטות של קורטים ושל אי רועים אחרים,

חוקרים ולקבל מידע אמי ן ביותר  .כמו כן ,חלק ממנועי החיפוש

א ך בדרך כלל הגישה אלי הם מורשית רק למשתמשי הש י רות י ם

מאפשרים ליצור פלט של חיפושים אש ר נ יתן ל יי ב א ב אמצע ות

35 TED

שהוזכר לפני כן ,א ו א ת

,RSS

יכולים לקבל

חידוש י ם בתחום המחקר המדעי .בנוטף לכ,ך הם י כול י ם להירשם

RSS

האלקטרוניים ב א ונ י ברטיט א ות .

RSS

יש לציין  ,כי העלאת הר צא ות לר ש ת והפ צ תן י ו צ רת ד ילמ ות חדש ו ת

לרשת של א תר י ם חדש י ם ה עוט ק י ם בתחום עב ו דת החקר שלהם.

שקשורות לזכו יו ת ה י ו צ ר י ם  ,ומוטדות שונים פותרים א ת הד ילמ ות
הללו בדרכ י ם

36

בהור אה בדרכ ים

מגוונות .40

להלן הצעות א חדות :

על בלוג של מרצה ,ומרצים י כולים לקבל עדכונים ע ל בלוגים של

א וניברט יטא ות לפרויקט ,ביניהן

מיוחד הנוש א א ת שם

RSS

RSS

בהוראה

שונות •37

ע) הנ  iנה  Iרש ות הה ו ראה  -המסלול ה א קדמ' המכללה למ'נהל
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דוגמה נוטפת לתועלת של

RSS
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למר צי ם וטטודנטים היא האתר

ב א תר זה ה או נ י ברט י טה מפיצה מי ד ע

 אך התחזית היא שהם יעסקו בניהול מידע מושכל,עתידיים אלה

 הנרשמים.על קורסים וכן חומרי למ י דה ותוכניות לימוד י ם מפורטות

קצב

.לאתר יכולים לקבל עדכונים על קורסים קיימים ועל קורס י ם חדשים

.42(Semantic Web ) הרבה יותר ויתבססו על רשת סמנטית

 וי אפשר העברה יעילה של קובצי מולטימדיה,העברת המידע יגדל

?מה לעתיד

.  השיתופיות בשימוש בכלים מקוונים תהפוך לנורמה.תלת ממדית
המאפיינים האלה משמשים בסיס להשערה שהלמידה תישען

.43 Second Life

) קיימ י ם

משתתפים כמו-יותר ויותר על סימולציות רבות

 אנ ו מצפ י ם להשפעה הולכת וגדלה של,בהתבסס על תחזיות אלו
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