שימושים בטכנולוגיה בהוראה

מודל להערכת קורסים מקוונים
אסובכרובוום באובוברסוטה
אורית צייכנרו ,אינגריד

ברט  ,2חיי Dטייטלבאו ,3D

אוניברסיטת בר-אילו

ה וראה בטביבת למידה מרחוק שונה במאפייניה

השאר בפיתוח ,בהטמעה ,בתמיכה ובהערכת קורטים מקוונים

מן ההרצאה בטביבת הלימוד המוכרת של כיתת

אטינכרוניים לשם קידום הלמידה באופן הנוח והגמיש ביותר

I

הלימוד .הבדלים

אלו מחייבים התבוננות
מחדש בגורמים המעצבים
תהליך

את

הלמידה,

העשויים לפיכך להשפיע על
תוצריו  .בטפרות המקצועית

קיימת הטכמה כמעט מלאה
באשר לצורך להגביר את
האינטראקציות

למרצים ולטטודנטים .בטוג

הוראה בסביבת לימוד מרחוק מתאפיינת
בהפרדה פיזית בין המרצה לסטודנט.

כתוצאה מהפרדה זו נוצר במהלך השיעור

כדי לתמוך בתהליכים של

חלל פסיכולוני-תקשורתי בין המרצה
לסטודנט שעלול לנרום לפערים בהבנת
החומר או להתפתחות של תפיסות שנויות

של סטודנטים לנבי עצמם ולנבי תהליך
הלמידה .זיהוי מנננונים פדנוניים אשר

הבניית ידע במקום להטתפק

הטטודנטים

של

תפיטות

ולשנות

שליליות

לגבי

תהליך הלמידה בטביבת

קורטים אלו נקראים בבר-אילן
"קורטים

לשיטת הלימוד המתוקשבת
יש שני יתרונות מרכזיים :

• זמינות -

בתחום ההוראה והלמידה

המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת

חיי  Dטייטלבאו D

הטכנולוגיה

מאפשרת ללמד וללמוד

במקום ובזמן הנוחים לכל

תקשורתי מהווה אתנר מרכזי לחוקרים
המקוונת • 4

מתוקשבים באופן

מלא" .

תורמים לצמצום החלל הפסיכולוני-

בהעברת ידע ,לחזק את
המעורבות ואת המוטיבציה

ברשת מחליפה את ההוראה
המטורתית ,ומפגשים פנים אל

אחד .

•

עדכניות

-

שימוש במגוון

עשיר של חומרי למידה:
מאגרי

מידע,

טפריות

למידה מרחוק  .6,5עם זאת,

בר-אילן מפתח אסטרטניות הוראה ומיישם

דיגיטליות ,חומר רלוונטי

עדיין קיימת עמימות רבה

את מודל ה-ז SWOלצורך הערכת נקוודת

ברשת האינטרנט ,טימולציות,

בטפרות המחקרית בטוגיה

של מילוי צרכים קוגניטיביים
ואחרים

של

הלומדים

במטגרת של קורט מקוון

אורית צייכנר

פנים כמעט ואינם מתקיימים.

מרצה-

טטודנט בטביבה מתוקשבת

זה

של

קורטים

ההוראה

חוזקה וחולשה וכן להערכת הזדמנויות

וסיכונים ביחס להוראה מקוונת בקורסים
אקדמיים ,במנוון רחב של תחומי תוכן.

) ineו  nס( רב-משתתפים .

עבודות טטודנטים ומבחנים

אמריקאיים לבחינה עצמית
שלידע .
התהליך של חיפוש דרכים
לייעול קורטים מתוקשבים

המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברטיטת בר-אילן עוטק בין

באקדמיה הינו חלק ממגמה כלל-עולמית של אימו'(
טכנולוגיות מידע ככלי המאפשר לחולל שינוי ושיפור
בלמידה ולעתים אף להגדיר מחדש את האופן שבו אנו
פועלים בכל תחומי החיים .קריטריון חיוני להצלחה לטווח

ו.

ד"ר אירית צייכנר ,יי\)צת פדנינית ,המרכז ללמידה
מתיקשבת

.2
.3

של ההוראה והלמידה בקורטים אלו ויישום מהיר של

ד"ר איננריד ברט)\ ,מיתת מחקר

פרופ' חיי D

ארוך של קורטים מקוונים הוא הערכה עקבית ותכופה

טייטלבאו ,D

לקידו  Dההוראה

סנו הרקטור וראש המרכז

הממצאים לשם שיפור הלמידה .המרכז ללמידה מתוקשבת
באוניברטיטת בר-אילן פיתח מודל להערכה כזאת ,על בטיט
מחקר רב-שנים.

נ'ליוו  9ו מרץ

 0ו 20
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נקודות חולשה אפשריות :

מודל

SWOT

ללמודה מתוקשבת

מודל

SWOT

ללמידה מתוקשבת מיועד להעריך נקודות

-

שימוש בטיטי בלבד באתר הקורט ;

הזדמנויות

-

מיעוט בחידושים פדגוגיים ;

וטיכונים )  hreatsז( ביחט להוראה המקוונת

-

חוטר בדרכי הנחיה והדרכה לפי צורך ועניין .

חוזקה ) ,(Strengths
) (Opportunities

נקודות

חולשה(Weaknesses ) ,

בקורטים אקדמיים שונים .המודל מהווה כלי למיפוי צרכים
ולניתוח מצב הטביבה שבה הוא פועל . 8,7

להלן מטפר מאפיינים אפשריים של מודל זה ,אשר חלקם

נקודות הנתפסות כהזדמנויות :

-

ההוראה;

נמנים כאן על בטיט השערה מוקדמת וחלקם על בטיט תוצאות
ראשוניות של מחקר הערכה שערכנו בשימוש במודל זה.

נקודות חוזקה אפשריות:

חווית משתמש נעימה ) עיצוב נעים באתר ;(

-

-

העמקת השימוש בכלים קיימים ;

-

נגישות גבוהה לטטודנטים ;

-

העברת מטרים בתפוצה נרחבת ;

-

שימוש בטרטונים ,בקטעי אנימציה ובתרשימים המחזקים את

ההבנה של המושגים בקורט ;

ניווט מושכל באתר הקורט העושה שימוש במפות מושגים ;

הפנייה למקורות מחקר עשירים ומגוונים .

חשיפה נרחבת לקורט בעלויות נמוכות יחטית והעלאת איכות

-

הפנייה לאתרים ולמאמרים ברשת ומתן הנחיות וקריאה מונחית .

נקודות הנתפסות כסיכונים :

-

חוטר ניטיון בלמידה מרחוק ;

-

חוטר מודעות לקשיים ולמחט ומים של טטודנטים ;

-

חוטר ניטיון בהכנת קורטים בתחומי תוכן שונים ;

-

חוטר בכלים פדגוגיים לתכנון קורט מקוון אטינכרוני .

הערך המוטף של המודל כולל זיהוי

של " "best practices

והפצתם

בקרב כלל המרצים המלמדים קורטים מקוונים ,במקום שכל
מרצה יהיה "בודד בשטח " ויצטרך לאתר בעצמו דרכים יעילות

להתאמת קורט בתחום התוכן שלו לטביבת הלימוד החדשה .
בשנת הלימודים תשט " ט השתמשנו במודל

הSWOT -

בעריכת

מחקר הערכה למטרת מיפוי צרכים בעשרה קורטים מתוקשבים
באופן מלא ) מקוונים אטינכרוניים (  .תוצאות המחקר תשמשנה

לקבלת החלטות כדי לשפר את הקורטים ולהגדיר עם המרצים
תכניות עבודה מפורטות .

כיווני פעולה אלו נגזרים משתי הנחות יטוד:

.1

לא כל מומחה תוכן )המרצה( יודע באופן טבעי כיצד לגייט

את יתרונות הלמידה המקוונת לשיפור תהליך ההוראה בתחום
התוכן הטפציפי שלו .

.2

ניצול הפוטנציאל המרבי הטמון בלמידה מקוונת אטינכרונית
תלוי ביכולתו של המרצה להתאים את הקורט שלו לטביבת

הלימוד החדשה ולפצות את הטטודנט על היעדר קשר של
פנים אל פנים  .ללא הכשרה מתאימה אין כל ביטחון שהמרצה

יידע כיצד ליישם את ההתאמה הנדרשת בצורה יעילה.

שוטת המחקר

המחקר התבטט על שאלונים לטטודנטים ולמרצים ועל ראיונות
עם המרצים .

שאלון הסטודנטים בדק את שביעות הרצון מהקורט ואת העמדות
לגבי תהליך הלמידה .
שאלון המרצים בדק את עמדות המרצים לגבי מטרות הקורט,
הטילבוט וחומרי הלמידה .
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הראיונות עם המרצים בדקו את תגובותיהם לתוצאות של שאלון

באתר הקורס כדי לסייע לסטודנטים להשלים מושגים שהיו

הסטודנטים במסגרת מחקר זה .

צריכים לדעת לפני תחילת הקורס  ,וכדי לעזור להם בהבנת
חומר הלימוד במהלך הקורס ) למשל ביאור של מושגים
חדשים  ,קבלת תרגול נוסף ועוד( .

היישום

על בסיס דיווחי המרצים והסטודנטים בכל אחד מהקורסים

טווח הציונים היה בין 1

ל.s-

ככל שהציון גבוה יותר

ההערכה

-

של תהליכי הלמידה והאינטראקצ י ה

טובה יותר .בשאלון נכללו גם ש א לות פתוחות שבהן הסטודנט

בקורס ובקבוצות הדיון  ,ובהתאם לכך נת א ים הנחיות פדגוגיות

התבקש לציין קשיים שנתקל בהם במהלך הלמידה בקורס וכן

עבור כל קורס

יתרונות בלמידה במהלך הקורס .השאלון הועבר לסטודנטים

SWOT

בעשרה קורסים מקוונים אסינכרוניים באוניברסיטה ,במגוון

מערכתי  .באופן זה נוכל לשפר ולייעל את ההנחיות הפדגוגיות

רחב של תחומי תוכן  .הסטודנטים התבקשו להיכנס לקישורית

למרצים ובכך לסייע לתרגם כל קורס רגיל לסביבת למידה

לאתר השאלון ולענות על השאלות באופן מקוון  .סך הכול ענו על

אם לסביבה מקוונת באופן מלא ואם לסביבה שמשמעה

השאלון  464סטודנטים ,שהם כ  40 %-מהסטודנטים שהיו רשומים

שנבחנו  ,נערוך ניתוחי SWOT

למרצים .בסוף התהליך תתקבל תמונת SWOT

בנפרד  ,ומאפיינים משותפים אשר י אפשרו ליצור

מקוונת

-

אתר הקורס המשולב בהוראה .

לקורסים אלו.

המחקר

הערכת שביעות הרצוו של הסטודנטים

-

המחקר נמצא בעיצומו .נ צי ג להלן רק את שאלון שביעות הרצון

מהקורסים האסינכרוניים

של הסטודנטים מהקורס .שאלון זה נבנה במיוחד למטרה זו9

ניתוח גורמים של פריטי השאלון וניתוח רגרסיה של התרומה של

ומתייחס לשישה תחומים:

פריטי השאלון לשביעות הרצון הכללית זיהו שני היבטים מרכזיים

•

נגישות

-

באיזו מידה הגישה לאתר הייתה נוחה וקלה ,ובאיזו

מידה הקישורים בין החלקים השונים של האתר היו נוחים.

•

מבנה וארגון האתר

-

באיזו מידה הקשרים בין כל החומרים

•

ויזואליזציה

באיזו מידה המרצה השתמש בערו (' החזותי

להסבר ולהדגמה .

•

אינטראקטיביות

מבנה וארגון האתר

-

מידת הבהירות של הקשרים בין כל

החומר י ם באתר וכן בין החומרים שבאתר ובין מטרות הקורס .

•

י צירת פיגומים קוגניטיביים

-

מידת השימוש של המרצה

באתר לצורך ביאור המושגים הנלמדים הקורס.

הקורס היו ברורים.

-

התורמים ביותר לשביעות הרצון של הסטודנטים:

•

השונים באתר והקשרים בין כל החומרים באתר ובין מטרות

ממצאים ראשוניים

נמצא שככל שהמרצה משקיע יותר בקורס מתוקשב  ,כלומר מסיי ע
בהבנת המושגים ,מנחה את הסטודנט בקריאת החומר  ,מתרגל

-

באיזו מידה האתר הכיל סקרים ובחנים

בנושאים הקשים יותר ועוזר יותר ,כך הסטודנט שבע רצון יותר .

מתוקשבים ,ובאיזו מידה התקיימה אינטראקציה באמצעות

פורום פעיל שסייע להבין את חומר הלימוד.

•

ממצאי המחקר הראשוניים מעלים את הצורך בתכניות התערבות

באיזו מידה האתר קישר את

על מנת לשפר את ביצועי המרצים בהוראה מת וקשבת  ,תוך חיזוק

הסטודנטים לאתרים נוספים ברשת ואפשר גישה נוחה

ההיבט י ם הפדגוגיים של הכל י ם הטכנולוגיים החדשים .על בסיס

לחומרי רקע נוספ י ם ותקשורת עם המרצה ועם סטודנטים

ממצאים א לו אנו מתכננים להציע תכנית מקיפה להטמעת הכלים

הפניה למקורות מידע

-

החדשים כחלק בלתי נפרד מהפרקטיקה של ההוראה

נוספים מחו'( למסגרת השיעור.

•

יצירת "פיגומים קוגניטיביים"

-

באיזו מידה המרצה השתמש
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