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Abstract 
The aim of this study was to understand constructionist learning processes and the added 
value of a private online course (SPOC) according to the perception of teachers participating 
in remote professional development for teaching code and robotics. The study triangulated 
qualitative instruments: reflections of 80 teachers describing their training immediately after 
the course in code and robotics through a private online course, and interviews with 13 of 
these teachers, after a year of teaching this subject-matter in the classroom. Teachers reported 
significantly more benefits than challenges (564 vs. 95 respectively). The rate of statements 
addressing the benefits versus challenges was similar in data collected immediately after 
SPOC (503 versus 61 respectively) and in interviews conducted one year later (89 versus 6 
respectively). Interestingly, the same categories emerged from the data both as both benefits 
and challenges; The control dimensions' category included: control over time, place, content, 
sequence and medium. The individual learning category included: lifelong learning, self-
discipline and motivation for improvement. The knowledge and learning management 
category included: structured pedagogical planning, learning scaffolding and formative 
assessment. The collaborative learning category included: peer learning and sharing ideas. 
The paper proposes a research model based on the findings regarding benefits and challenges 
revealed. SPOC seems to be a legitimate alternative to face-to-face TPD, while addressing  
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the challenges that have arisen in this study. The article discusses implications of the findings 
for educational theory and practice. 

 
Keywords: Small Private Online Course – SPOC, Teacher Professional Development – TPD, 
remote professional development, code and robotics, computational thinking, Constructionism 

 תקציר
הערך המוסף של  אתתהליכי למידה קונסטרוקציוניסטים ומטרת המחקר הנוכחי הייתה להבין 

 בפיתוח מקצועי מרחוק להוראת המשתתפים פי תפיסת המורים-על )SPOCקורס מקוון פרטי (
 :יםאיכותני נתונים שנאספו באמצעות שני כליםב ושילמתבסס על  המחקר. קוד ורובוטיקה
, וראיונות עם מיד לאחר השתתפותם בקורס מורים המתארים את הכשרתם  80רפלקציות של 

המורים חשפו כמות גדולה יותר באופן  מורים מתוכם, לאחר שנה של הוראת המקצוע בכיתה. 13
בהתאמה). שיעור ההיגדים שהתייחסו ליתרונות  95-ו 564מובהק של יתרונות לעומת אתגרים (

בהתאמה) ובראיונות שנה לאחר  61-ו SPOC )503-והאתגרים היה דומה בביטויים מיד לאחר ה
, שאותן קטגוריות עלו מהנתונים גם כיתרונות הוא בהתאמה). ממצא מעניין שעלה 6-ו 89מכן (

קום בתוכן, ברצף ובמדיום. ; קטגורית ממדי שליטה כללה: שליטה בזמן, במוגם כאתגרים
קטגורית למידה עצמאית כללה: למידה לאורך החיים, משמעת עצמית ומוטיבציה לשיפור. 
קטגורית ניהול הידע והלמידה כללה: תכנון פדגוגי מובנה, פיגומי למידה והערכה מעצבת. 

בנוגע  קטגורית למידה שיתופית כללה: למידת עמיתים ושיתוף רעיונות. על סמך ממצאי המחקר
מהווה חלופה לגיטימית  SPOCליתרונות ולאתגרים, המאמר מציע מודל מחקרי. נראה כי 

פנים, תוך מתן התייחסות להתמודדות מול -אל-לפיתוח מקצועי של מורים המתקיים פנים
 האתגרים אשר עלו במחקר זה. המאמר דן בהשלכות תיאורטיות ויישומיות של הממצאים. 

 
קוד הכשרת מורים מקוונת, פיתוח מקצועי מרחוק,  ),SPOCון פרטי (קורס מקו מילות מפתח:

  .חשיבה מחשובית, קונסטרוקציוניזםורובוטיקה, 

 מבוא
תכנית להוראת קוד , ה)computational thinkingחשובית (ימ חשיבהבעקבות ההכרה בחשיבות של פיתוח 

(חוזר ובעולם בישראל חלק מתכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים הפכה ל הורובוטיק
היא גישה ממוקדת לפתרון בעיות, המשלבת תהליכי חשיבה מחשובית  ).Mason & Rich, 2019;2016מנכ"ל, 
זו  ). חשיבהSelby & Woollard, 2013והכללה (הפשטה, פירוק, תכנון אלגוריתמי, הערכה  המערבים;חשיבה 

הבניית ידע תהליכים של  יה, לפ)Constructionism; Papert, 1980טית (הקונסטרוקציוניסהגישה עומדת בבסיס 
 .המערבת התנסותאישית כאשר הלומדים עוסקים בלמידה בעלת משמעות ומשתפרים וחשיבה מתעצמים 

 . )Papert & Harel, 1991כאשר השיפור ניכר בכל גיל וללא קשר לשלב ההתפתחותי של הלומד (
 STEM-מסייעת בטיפוח תחומי ה )Educational Coding and Robotics, ECRיקה (למידת קוד ורובוט

חשיבה כמיומנויות  מקדמת. לא פחות חשוב, למידת קוד ורובוטיקה , טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה)יםמדע(
 Chen, Park( של התלמידים עצמיהביטחון המוטיבציה והושיפור , פתרון בעיות שיתופיותיצירתיות,  מחשובית,

& Breazeal, 2020; Scherer, Siddiq, & Sánchez Viveros, 2018; Zviel-Girshin, 2020.(  
 & Cengel, Alkanפדגוגיה ושיטות הוראה (התאמה מיטבית של מחייבת יעילה  ECR תהוראעם זאת, 

Cayir, 2018; García-Peñalvo et al., 2016 .(חקר בנושא הכשרת מורים לספרות המ-ECR  היא מועטה, במיוחד
 וחסר ,מצאו כי מורים שלא הוכשרו כראוי שעסקו בתחום זה מחקרים .)Mason & Rich, 2019(בחינוך היסודי 

). Mason & Rich, 2019; Sentance & Csizmadia, 2015קוד ורובוטיקה ( את הביטחון העצמי הדרוש להוראת
בשל פנים אינה מתאפשרת -אל-מצבים בהם הכשרה פנים, ובכדי להתגבר על ECR בשל הביקוש הרב לתכנית

הקורונה),  מגפת בדומה לאירועאו בשל ריחוק חברתי כפוי ( עומסי עבודה, קשיים הנובעים מביזור גאוגרפי
גמישות מסוימת של זמן  מחד, ולהכשרה מרחוק, שיאפשר ניםמקוו יםקורס ולקיים ןמחקרים הציעו לתכנ

 ,Kaplan & Haenleinשל המורים (ותחושת המסוגלות הוויסות העצמי את כישורי  וישפר ומאידך, ,ומרחב
2016; Marcelino et al., 2018(. התייחסו  ,קורסים מקווניםשבחנו יעילות של רוב המחקרים הקודמים  זאת,-עם

 Kaplan & Haenlein, 2016; Tang et al., 2019; Wang et ,סטודנטים בהשכלה גבוהה (למשלהוראת קורסים לל
al., 2016 ,( למשלשבעוד) מעט מחקרים ,Kappas & Tsolis, 2018; Shamir-Inbal, & Blau 2020את  ) בחנו

 .בפרט ERCבכלל ולהכשרת מורי  היעילות והתרומה של קורסים מקוונים אלה להכשרת מורים
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 Small או )Massive Open Online Course )MOOC מקוון, כגון פיתוח מקצועי הנערך באמצעות קורס
Private Online Course )SPOC ,( עצמיתמצריך מיומנויות למידה .SPOC  אשר קטן, פרטי והוא קורס מקוון

חומרים ערוצית הכוללת הרצאות וידאו, -דיגיטלית רב ת למידהסביב מהווה SPOC-הגם , MOOC-ומה לבד
 & Kaplanהרשמה רשמית ( ודורש ,מוגבלבו  משתתפיםה מספר MOOC-בניגוד לאך . לדיון םופורו מקוונים

Haenlein, 2016 .(ה למידה באמצעות-SPOC  יכולה לשפר מאוד את תשומת הלב של הלומדים, לעורר חשיבה
הערכה, לטפח -למידה-מנת לשנות תהליכי הוראה-על.)Fu, 2019לקדם למידה עצמאית ושיתופית (ו יצירתית

בקרב תלמידיהם, על המורים לחוות למידה חשיבה מחשובית אוריינות תכנותית ולמידה עצמאית ולעודד 
זאת  .)Koukis & Jimoyiannis, 2019; Toikkanen & Leinonen, 2017( ית בעצמם במהלך הכשרתםאעצמ

  הוראה שרכשו כלומדים.הדרכי את מת יישמו בהוראתם בהתאם להנחה שהמורים המשתלמים בדרך מסוי

 המחקר ושאלת מטרת
הערך המוסף של קורס מקוון פרטי תהליכי למידה קונסטרוקציוניסטיים ולהבין הייתה  מטרת המחקר

)SPOC(זאת בשתי קוד ורובוטיקהמרחוק להוראת פיתוח מקצועי ב ,פי תפיסת המורים המשתתפים-, על .
על . בכיתה קוד ורובוטיקהולאחר שנת ניסיון בהוראת  המקווןקורס ההשתלמות במיד לאחר  –נקודות זמן 

בסיס הממצאים, רצינו להציע, בגישת התיאוריה המעוגנת בשדה, מודל לפיתוח מקצועי מקוון של מורים 
ורס באמצעות קמקצועי האתגרים בפיתוח היתרונות והייתה: מהן ה המחקר תשאללפי כך, . SPOCבאמצעות 

 ובעקבות שנה של הוראה בפועל? SPOC-לאחר לימוד ה , כפי שבאו לידי ביטויקוד וברובוטיקהבנושאי מקוון 

 מתודולוגיה
מורים המתארים את  80שיטת המחקר התבצעה בשילוב שיטות איכותניות. המחקר בחן רפלקציות של 

מורים מתוכם, לאחר שנה של  13עם הכשרתם בקוד וברובוטיקה באמצעות קורס מקוון פרטי, וקיים ראיונות 
 הוראת המקצוע בכיתה.

 והקשרו אוכלוסיית המחקר

 ורובוטיקה  קודשמטרתה לקדם הוראת השתתפו בהכשרה מקוונת שמורים  80 הינםהמשתתפים 
פלטפורמת תכנות על  מתבססתזו  כנית. תתכנית לימודים שיזם משרד החינוך פי-על ספר יסודיים-בבתי

תלת ממדיים (חוזר אובייקטים ובניית  , תכנותללמד קידוד אינטואיטיבי שמטרתה Scratch – חזותית פתוחה
המטרה שעומדת מאחורי תכנית הקוד והרובוטיקה היא לפתח חשיבה כאמור, . )2016משרד החינוך,  מנכ"ל

המאפשרת פתרון בעיות באמצעות ניסוי וטעייה, הפשטה, חשיבה חשיבה תלמידים,  בקרב מיחשובית
ה דיגיטלית באמצעות פלטפורמהקורס התבצע  אלגוריתמית, פירוק, זיהוי תבניות, וחשיבה מבוססת עיצוב.

הייתה לספק למורים מידע מרכזי, כלים וגישות וטכניקות  ומטרתש), SPOC( קורס פרטי מקוון קטן המהווה
  קוד באמצעות סקרץ'שעות  30-שעות המחולקות ל 60בכיתה. הקורס כלל  קוד ורובוטיקהחדשות להוראת 

 .נוספות נתנו בסיומויישומיות שתי מטלות ובמהלך הקורס, ניתנו ביצוע שתי מטלות  .שעות של רובוטיקה 30-ו
בעיקר תרגול ל פנים-אל-פנים מפגשי מספרקוימו כן -כמובאופן סינכרוני מקוון,  כהנערהקורס פעילות מ 25%-כ

 באמצעות סרטוני הדרכה ופעילויות מנחות סינכרוניתארוב הקורס נערך בצורה אך רובוטיקה, בנושאי 
 . SPOC-באמצעות ה

שפה,  ,אומנויותה שנים), הגיעו מתחומי 0-3המורים, רובם בעלי וותק נמוך בהוראת קוד ורובוטיקה (
של בתי ספר ב למדו) מהמורים 76%( דואח. שישים ספרםבבית תקשוב מתמטיקה ומדעים, או שימשו כרכזי 

נשים, מה שעולה בקנה אחד נן הי. שני שליש מהמורים מגזר הערביבבתי ספר למדו ב) 24%( 19-ו יהמגזר היהוד
 13מובנים עם -בנוסף, נערכו ראיונות חצי עם שכיחותן במערכת החינוך בישראל, במיוחד בחינוך היסודי.

של המגזר ) מהמרואיינים היו מבתי ספר 70%שנה לאחר סיום הקורס. תשעה (שבוצעו  -המשתתפיםמורים המ
 מהמרואיינים היו נשים. 54%. של המגזר הערבי) מבתי ספר 30%( 6-ו היהודי

 כלי המחקר
אודות תחושותיהם כדי לתאר את באישית  רפלקציההקורס המשתתפים התבקשו למלא בסיום  רפלקציות:

, בה נעשה שימוש במחקר זה מתייחסת ליכולת לחשוב לאחר מעשה רפלקציהתהליך הלמידה בקורס. שיטת ה
). Oliver, Serovich & Mason, 2005( על מנת להעריך ולשפר תרגול זהבהתייחס למחקר הנוכחי,  – התרגול
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עד כמה למידה מסוג זה התאימה להם, מהם היתרונות ואילו המורים התבקשו לשקף בכתיבת הרפלקציה 
 כשרתם.במהלך ה SPOC-עצמית בהלמידה תהליך הבאתגרים חוו 
-ראיונות חצי 13נערכו  ההכשרה המקוון,קורס שהסתיים שנה לאחר  ,בשלב השני של המחקר ראיונות:

הראיונות שהתקיימו . ספרם-בבית במהלך השנה שלאחר ההכשרה לימדו קוד ורובוטיקהש , עם מוריםמובנים
במתודולוגיה של מחקר אורך ואפשרו בדיקה שיטתית ומעמיקה לאחר שנה, עם אותם המורים, עשו שימוש 

טלפון שיחת ראיונות נערכו באמצעות ההמידע שנאסף.  שאיתרה תהליכים עקביים, ולפיכך תרמה למהימנות
הראיונות התמקדו בכישורים, באתגרים ובקשיים שחוו המורים במהלך  דקות. 50-ארכו בין חצי שעה לו

 קורס זה להוראת קוד ורובוטיקה. ב שרכשום הערך המוסף , ומהו לדעתSPOC-הקורס ב
 היגדים 67-והגידים בניתוח הרפלקציות  590 . התשובות הניבונותחו בניתוח תוכן תשובות המשתתפים

נותחו "מלמטה למעלה" וסווגו בטכניקת ניתוח נושאית. ניתוח זה סיפק הבנה של ההיגדים  בניתוח הראיונות.
את למספר קטגוריות. כדי להבטיח היגד ידוד לא היה בלעדי, כלומר ניתן לייחס כל התופעה בהקשר שלה. הק

 .Cohen's Kappa=.88שני ורמת ההסכמה הייתה גבוהה, שופט ידי -נותחו על ההיגדים 25%, הקידודאמינות 

 ממצאים 
 הורובוטיקראיונות שנה לאחר הוראת קוד ניתוח המיד לאחר סיום הקורס, ושל המורים ניתוח הרפלקציות 

פרק . N=95(: X² (1) = 333.77, p=.000( אתגריםל בהשוואה במובהק )N=564(רבים יתרונות בפועל, העלה 
פי -על, SPOC-הקורס מקצועית למורים באמצעות ההכשרה ההממצאים יציג את היתרונות והאתגרים של 

 תפיסת המורים:
 

קורס הכשרת השתתפותם בשהפיקו מ) היגדים N = 564דיווחו על מגוון יתרונות (מורים ה – SPOC-יתרונות ה
 הוראתושנה לאחר ) SPOC )n=503-כשרתם באמצעות המיד לאחר ה ,SPOC-רובוטיקה באמצעות הוקוד 

בכל קטגוריה יתרונות אלו קובצו לארבע קטיגוריות מרכזיות, כאשר . )n=61( תכנית הלימודים החדשה בכיתה
 פורט להלן:מכ התתי קטגוריישנן 
 
המורים דיווחו על מספר גדול של  – )n=17, 28%ראיונות:  n=256, 51%, (רפלקציות: – שליטהממדי  .1

משנה הקטגוריות  .SPOC-באמצעות הלאופן בו הם שולטים ומפקחים על למידתם היגדים הקשורים 
 זמן, מקום, תוכן, רצף ומדיום.הכללו: שליטה על 

לעתים קרובות " של המורים:ליכולת הוויסות העצמי הזמן היה יתרון חשוב  – זמןשליטה על ה •
מאפשר  SPOC-. הףאנשים אינם זמינים להשתתף בקורסים בפגישות פנים אל פנים בשל לוח זמנים צפו

 ).T14." (נרצהלרכוש ידע באינטרנט בכל עת ש
הגיאוגרפיות  להתגבר על המגבלותלמורים אפשרה מרחוק  ההכשרה – מקוםה עלשליטה  •

"מכיוון שאני גר בכפר מרוחק קטן אני נהנה מהיתרון  פנים אל פנים: בקורסים הדורשים השתתפות
 )T1של לימוד מרחוק, מה שחוסך לי זמן נסיעה רב ..." (

ללמוד  ת"אני אוהב ההוראה/לימוד: תכנילשלוט בשל המורה מתייחס ליכולת  – שליטה בתוכן •
 )T15אותו ..." ( יהבנתשלא  המרגיש אניללמוד מחדש את החומר אם  האת תמיד יכול –באינטרנט 

היה מובנה ואפשר למידה  SPOC-"ה שליטה ברצף של פעילויות הלמידה האישיות: – שליטה ברצף •
המשימה."  ביכולתי לבצע את האני בטוחאם  תכבר יודע שאנילדלג על מה  ,צעד אחר צעד ... אפשר להתקדם

)T13( 
"הדרך  טכנולוגיות:הפלטפורמות המתייחסת לשליטה בערוצים שונים של  - םשליטה על המדיו •

להאזין  התקשורת. אני יכולאמצעי ערוצית ועשירה ב-הייתה מעניינת. סביבה כזו היא רב SPOC-ללמוד ב
 )T43." (וחזותיים להרצאות, לקרוא מאמרים או לצפות בסרטונים המשלבים הסברים מילוליים

 
ככלי  SPOC-מורים ציינו את ה – )n=32, 52%ראיונות:  n=145, 29%, (רפלקציות: למידה עצמאית .2

החיים, משמעת  אורךמתאים ללמידה עצמית. קטגוריות המשנה שעלו מהנתונים כללו: למידה ל
 עצמית ומוטיבציה לשיפור.

זמינים להשתמש במשאבים של הפרט מתייחס ליכולת  – )lifelong learning( החיים אורךלמידה ל •
"פיתוח מקצועי הוא דבר הכרחי וחיוני מאוד  ופיתוח אישי או מקצועי: ,לתהליכי למידה מתמשכים

הספר נשארים -שהעולם והתלמידים שלנו משתנים, ובתי היגיון בכךלעבודה שלי כמורה ומלווה ... אין שום 
 )T63מאחור". (



ענבל, אינה בלאו-שלומית חדד, עינת לייקין, תמר שמיר 57ע  

בלמידה שלי  ת"אני עצמאי :יעצמאלומד אמצעי לפיתוח האחריות על הלמידה כ – משמעת עצמית •
להניע את עצמו ולפתח אחריות צריך  הלומדבצורת למידה מקוונת, ... ככפפה לידהתאים לי  SPOC-וה

 )T1משמעת עצמית." (תוך הפגנת אישית על למידה 
 כל הזדמנות להשתתף בהכשרת מוריםמנצל "אני  ולשינוי: התפתחותל מניעה - מוטיבציה לשיפור •

רלוונטיות ה. לאחר הלימודים בקורס חוויתי שיפור מקצועי, חדשנות ושינוי, שתמיד שומרים על מקוונת
 )T12." (המקצועיות שלי

 
 SPOC-העיצוב הפדגוגי של ה – )n=5, 8%ראיונות:  n=86, 17%, (רפלקציות: למידההידע והניהול  .3

והערכתו המעצבת סייעה למורים לנהל את הלמידה שלהם. קטגוריות המשנה שעלו מהנתונים כללו 
 תכנון פדגוגי מובנה, פיגומים והערכה מעצבת:

היה קורס מובנה ומאורגן שעזר להם לבצע  SPOC-המורים דיווחו כי ה – תכנון פדגוגי מובנה •
קלות  משימותון היה מאוד מובנה ובנוי מס המקו"הקור :נדרשות משימות ולפתח הבנה ומיומנויות

נוסף על שנלמדו,  הדגמות לנושאיםומורכבות. היה בו שילוב של סרטונים עם הסברים כתובים, סיכומים ו
 )T17." (מי שמעוניין בהרחבהקישורים ל

 של משימותלשלוח תוצאות  האפשרות" המורים: למידתמשוב כפיגום ל – פיגומים והערכה מעצבת •
 )T56." (כהולקבל משוב הייתה בדיוק מה שהייתי צרי

 
מורים דיווחו כי פעילויות הקורס  – )n=7, 12%ראיונות:  n=16, 3%, (רפלקציות: למידה שיתופית .4

 ליצירתמשאבים במגוון  רולהיעז נקודות מבט שונות , להציעאפשרו להם לעבוד למען מטרה משותפת
 עמיתים ושיתוף רעיונות: משנה כללו למידתהפתרונות. קטגוריות 

"לקחתי את הערך של שיתוף פעולה מהקורס הזה. למדנו כל הזמן אחד מהשני כיצד : למידת עמיתים •
 )T32ת." (ומסוימ ותלפתור בעי

מבחינת רעיונות זו הייתה קבוצה גדולה, כך שתמיד היה מה לשתף. למשתתפים תמיד : "שיתוף רעיונות •
 )T51( "לפעילויות למידה.היו רעיונות, במיוחד רעיונות 

 
 ואתגרים לצד היתרונות, חלק מהמורים חשפו קשיים –בהכשרת מורי קוד ורובוטיקה  SPOC-אתגרי ה

 כשרתם באמצעות מיד לאחר ה . כאשר שיעורם)היגדים N = 95(שזימנה להם הלמידה דרך הקורס המקוון 
למרבה  .)n=6( תכנית הלימודים החדשה בכיתה הוראתשנה לאחר היה גדול משיעורם ) SPOC )n=89-ה

כיתרונות.  שצוינוידי המורים כחסרונות, התייחסו לאותן ארבע קטגוריות -ההפתעה, הקטגוריות שדווחו על
 : וציטוטים מייצגיםקטגוריות ה להלן פירוט

 
המורים דיווחו על  – )n=2, 33%ראיונות:  n=32, 36%, (רפלקציות: והידע למידההקשיים בניהול  .1

"כאשר הייתה קושי בהבנת מבנה הקורס וחוסר משוב שמנע מהם לנהל בהצלחה את הלמידה שלהם: 
ידי (אם בכלל) על ביצוע . לא היה משוב מתשאלה, לא תמיד התייחסו אליה, ואם כן, התשובה לא הייתה מידי

 )T14" (המשימות.
ים דיווחו על התמודדות עם האתגרים של מור ) n=29, 33%(רפלקציות: יתאלמידה עצמב םקשיי .2

"הבעיה העיקרית היא  לקיחת אחריות על הלמידה:קושי בית, חוסר משמעת עצמית ואלמידה עצמ
זאת, -פנים, יש לך לוח זמנים מפגשים ברור (תאריך, שעה). עם-אל-האחריות על הלמידה. כשאתה לומד פנים

. וצריך להעריך את ההתקדמות של כל מורה"בידיים שלך", אתה אחראי על הלימוד. בנוסף,  כאשר הלמידה
 )T21" (הקורס. מטלותנוטים לדחות את הם ולפעמים  מרובהלמורים יש עבודה 

חלק מהמורים העדיפו הכשרה  – )n=2, 33%ראיונות:  n=24, 26%, (רפלקציות: ממדי בקרה שליליים .3
"האתגר  של תכנים מקוונים:, היו מורים שדיווחו על עומס כן-כמוציפיים. המתקיימת בזמן ובמקום ספ
פנים קל לי יותר להתרחק ממטלות הבית, הילדים -אל-פנים בהשתלמות מוריםהיחיד שנתקלתי בו היה הזמן. 

למשפחתי ולילדי. ובנוסף, אני דוחה את תפקידי  נהני לא זמישא הבבית, אני מרגיש תוהמשפחה. כשאני לומד
 )T78מחנכת ורכזת תקשוב." (כמורה 

המורים דיווחו על רמה בלתי מספקת  – )n=2, 33%ראיונות:  n=4, 5%, (רפלקציות: היעדר שיתופית .4
כל בגלל ש"חסרון בולט של הקורס הוא הזמן הרב הנדרש לעבודת צוות,  של למידת עמיתים במהלך הקורס:

 )T19ללמוד אחד מהשני." (, ואפשרות לרוב אין אפשרות לסיעור מוחותרה מתקדם בקצב שלו בבית, מו
 

לפיתוח מקצועי מקוון  SPOC-מציג מודל של תרומת ה 1והראיונות, איור  רפלקציותבהתבסס על ממצאי ה
 .קוד וברובוטיקהלמורים מרחוק של 



 יתרונות ואתגרים –) SPOCורובוטיקה באמצעות קורס פרטי מקוון (פיתוח מקצועי מרחוק: השתלמות מורים בקוד  ע58

 
 יתרונות ואתגרים לפיתוח המקצועי של המורים: SPOC-תרומת ה .1איור 

 

  , מסקנות והמלצותדיון
קורס מקוון מורים באמצעות המקצועי של הפיתוח יעילותו של הבנוגע לתפיסות מורים  המחקר בחןכאמור, 

 קוד ורובוטיקהעבור מורי  SPOC-של ה היתרונות והחסרונותלהבין את הייתה כאשר המטרה ). SPOCפרטי (
ולאחר שנת ניסיון בהוראת מורים)  80(באמצעות ניתוח רפלקציות של  המקווןקורס ההשתלמות במיד לאחר 

המורים, מיד לאחר הקורס ולאחר  .מורים מתוכם) 13(באמצעות ניתוח ראיונות של  בכיתה קוד ורובוטיקה
בהתאמה). שיעור  95-ו 564( אתגרים לעומת SPOC-היתרונות חשפו כמות גדולה של שנת הוראה בכיתה, 

בהתאמה)  61-ו SPOC )503-היה דומה בביטויים מיד לאחר הההיגדים שהתייחסו ליתרונות והאתגרים 
ן קטגוריות עלו מהנתונים שאות שעלה,מעניין ממצא בהתאמה).  6-ו 89שנה לאחר מכן (שהתקיימו  ובראיונות

 גם כיתרונות וגם כאתגרים.
למגוון  המורים התייחסו לך הכשרתם,במה SPOC באמצעותסינכרוני -שעיקרה אלמידה אחר שהתנסו בל

 מתי ללמוד ובמשך כמה זמן -שליטה לאורך זמן  ;שהוזכרו כחיוביים ושליליים בקורס המקוון שליטהממדי 
 את ההשתתפות  יםהופכולפיכך  ,אישילמידה מרחוק בקצב אלו מאפשרים  . ממדיםשליטה במקוםכן ו
בנוסף, המורים התייחסו לשליטה בתכני הקורס  ).Kaplan & Haenlein, 2016( למותאמת אישית SPOC-ב
היא סביבה  SPOC-הכאמור, לשלוט במדיום.  יכולתם, התייחסו לSPOC-באמצעות ה ברצף פעילויות הלמידהו

 נוכחי. מורים במחקר הדיוןל םופורו חומרים מקווניםערוצית הכוללת הרצאות וידאו, -דיגיטלית רב
 הכשרת המורים. אלוכלהתמודד עם סביבות למידה דיגיטליות  יכולתםקודמים הוכיחו את  מחקריםבו

ולפיכך  ,מתי ואיך ללמוד -שליטה מלאה המספקות פעילויות אסינכרוניותברובה  כללה SPOCבאמצעות 
לו, חלק אלמרות יתרונות  ).Kaplan & Haenlein, 2016סינכרוניות ( תבהשוואה לפעילויו יותר ותיעיל

 ,פנים-אל-מהמשתתפים דיווחו על אתגרים בשליטה במאפייני הקורס המקוון והביעו העדפה ללמידה פנים
 בזמן ובמקום ספציפיים.

 ,Fu, 2019; Koukis & Jimoyiannis, 2019; Toikkanen & Leinonenמחקרים קודמים ( בדומה לממצאי
. מורים תפסו עצמם למידה עצמית ועצמאיתלסיפק הזדמנויות  SPOC -המורים במחקר זה ציינו כי ה) 2017

המורים הראו ). Derrick, 2003כאמצעי לשיפור איכות חייהם ( המשתמשים בלמידההחיים לאורך  םכלומדי
נדרשו להתנסות, לתכנת וליצור  מוריםהלהתפתחות עצמית ולשיפור ביצועיהם כלומדים.  מוטיבציה

 ,Papert & Harelהגישה הקונסטרוקציוניסטית ( , בהלימה עםבסביבה מיטבית ללמידה – אובייקטים בעצמם
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, של מוטיבציה פנימיתדורש רמה גבוהה יחסית  SPOCממצאים קודמים לפיהם ממצא זה תואם ל). 1991
 & Shamir-Inbal, & Blau, 2020; Koukisמעורבות ולקיחת אחריות על תהליך הלמידה (, משמעת עצמית

Jimoyiannis, 2019( . ןלהתמודד אית שהתקשו ודיווחחלק מהמורים במחקר הנוכחי דרישות אשר. 
 מצעות בא למידהוה הידע אתלנהל הוא היכולת שעלו במחקר  פיתוח מקצועי מקווןשל  אחד היתרונות

ובהערכה המעצבת, שסייעו מאוד  SPOC-ה המורים ראו חשיבות רבה בתכנון הפדגוגי המובנה של. SPOC-ה
כפי שעלה מהמחקר הנוכחי  לימוד מרחוק באמצעות קורס מקווןלפיתוח כישורי ניהול הלמידה שלהם. 

המאפשרות  - וויסות עצמי של מיומנויותומאפשר גמישות, מקדם למידה עצמאית  ומחקרים נוספים בתחום,
זאת, -עם ).Fu, 2019; Kaplan & Haenlein, 2016; Marcelino et al., 2018( ידע ותהליכי למידהניהול מיטבי של 

חשים חלק מהמורים דיווחו על קשיים בניהול הלמידה שלהם. בהתאם לממצאים קודמים, ככל שמשתתפים 
 ;Kaplan & Haenlein, 2016, כך הם נוטים להצליח יותר בניהול הלמידה שלהם (המקוונת שליטה בסביבתם

Toikkanen & Leinonen, 2017.( 
 קטגוריות אלה, שנמצאו למידת עמיתים.ושיתוף פעולה שעלו מתגובות המורים היו  חשובות קטגוריות

 חשובים נותהופיעו גם כיתרו ),ECR )Sentance & Csizmadia, 2015 להוראת מהותיותאסטרטגיות כ במחקרים
משותפת ולהציע נקודות משתתפים לעבוד למען מטרה ל קורסים מובנים מקוונים מאפשרים .SPOC-של ה

שביעות רצון מבט שונות ומשאבים חיצוניים ליצירת פתרונות. למרבה הצער, כמה מהמשתתפים הביעו חוסר 
 עולים בקנה אחד עם מחקרים קודמיםממצאי המחקר הנוכחי . עם עמיתים ומדריכים פעולההשיתוף מאי 

)Blau & Shamir-Inbal, 2018; Koukis & Jimoyiannis, 2019(, ניתן לטעון כי מעורבות עמוקה יותר פיהם -על
ותהליכי ההערכה של למידה הבתהליכי  פיותשיתותוביל לבקהילת למידה בקורס עם הנחיית עמיתים, 

 .הלומדים
מיד לאחר , SPOC-בעקבות פיתוח מקצועי באמצעות ה סמך היתרונות והאתגרים שחשפו המורים-על 

, בהלימה עם גישת התיאוריה , המאמר הציעורובוטיקה בכיתהההשתלמות ולאחר שנה של הוראת קוד 
כחלופה לגיטימית  SPOC-את הבהתבסס על ממצאינו, אנו יכולים להציע . מודל מחקרי המעוגנת בשדה,

למורים  מאפשר SPOC-מחקר מצביעים על כך שהפנים. ממצאי -אל-פניםהמתקיים  פיתוח מקצועי של מוריםל
של  חשיבותןניהול תהליכי למידה בסביבה דיגיטלית. הממצאים מדגישים את  ךתולהתנסות בעבודה עצמאית 

מנת להגביר את -תהליכי למידה עלבדיאלוגים בקהילת למידה בקורס, הנחיית עמיתים ושיתוף פעולה 
דורש רמה גבוהה  SPOC ים,זאת, כפי שנחשף במחקר הנוכחי ובמחקרים קודמ-. עםהמשתתפיםמעורבות 

מנת -עלמומלץ כדרך לבנות מיומנויות חדשות  SPOC-היחסית של מוטיבציה פנימית ומשמעת עצמית, ולכן 
זאת, המחקר התבסס על דיווח עצמי של המורים. מחקרים עתידיים -ת. עםלחזק קריירה מקצועית קיימ

 בים פדגוגיים מגוונים. יכולים להצליב בין שיטות מחקר, תחומי דעת שונים וקורסים בעלי עיצו
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