( ותרומת קבוצות הדיון )פוסטרMOOC-ע חווית הלמידה ב256

 ותרומת קבוצות הדיוןMOOC-חווית הלמידה ב
()פוסטר
ענת כהן

רפי נחמיאס

דלית מור

אוניברסיטת תל אביב
AnatCo@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל אביב
nachmias@post.tau.ac.il

אוניברסיטת תל אביב
mor.dalit@gmail.com

Learning experience in MOOCs Forums
(Poster)
Dalit Mor

Rafi Nachmias

Anat Cohen

Tel Aviv University

Tel Aviv University

Tel Aviv University

Abstract
The term MOOC (Massive Open Online Course) was first coined in 2008 to
describe a course which delivered online and free, and which are over 2000
participants from around the world were registered to. This course Connectivism and Connective Knowledge (CCK08), as well as courses of the
same type that followed, were later called cMOOCs, since their basically
standing theory was Connectivism and were designed to foster learners who
construct their own knowledge through their network of contacts and sources
of information on the Web. The media talked MOOCs in the educationaltechnology discourse today, based on more traditional learning theory ,in
which the knowledge passed by an expert lecturer and on this and only
material the learner is examind. These kinds of MOOCs, which provided by
different platforms online – when major initiatives are Coursera, Udacity and
Edx - received the nickname xMOOCs to distinguish them from the early
cMOOCs.
Besides lectures that are listed as short movies by the lecturer, xMOOCs also
include extensive discussion forums which serve in a way a substitute for a
traditional classroom discourses. This research is a case study which came to
shed light on the possible course through Coursera platform, and examine the
progression through its discussion groups, by active participation in the
course.
Keywords: MOOC, cMOOC, xMOOC, Disscusion Forum, Coursera.

תקציר
,Brian- וCormier  אותו טבעו,(Massive Open Online Course) MOOC המונח
 בה כמות מאסיבית של לומדים משתתפים בקורס שניתן,בא לתאר תופעה
 הקורס.(Mcaluley, Srewart, Siemens & Cormier, 2010) באופן מקוון ובחינם
 כמו גם הקורסים,Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)
,cMOOCs  קיבלו לימים את השם,נוספים שהתבססו על אותה תיאוריה מבנית
 תיאוריה זו.(Connectivism) מאחר ובבסיסם עמדה התיאוריה הקונקטיביסטית
. בו הידע גדל בצורה אקספוננציאלית,באה לתת מענה ללמידה בעידן הדיגיטלי
פי תיאוריה זו האתגר האמיתי הוא היכולת "להפעיל" את הידע שלנו לכדי-על
 בעוד.יישום ולהתחבר למקורות מידע הדרושים לנו כאשר הידע אינו ברשותנו
 הגישה לידע חשובה יותר מאשר הידע שברשותנו,הידע ממשיך לגדול ולהתפתח
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים,ורוד- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי,אלקלעי-י' עשת

257ע
מיאס ,ענת כהן 7
דללית מור ,רפי נחמ
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 יצירת אשכולות בקבוצות הדיון לפי תאריך.1 איור
 פעילים בקבוצות2,000- ומתוכם רק כ, משתתפים35,000-לקורס נרשמו כ
6%  באה לידי ביטוי גם כאשר רקMOOC- מאסיביות ה,זאת-עם- יחד.הדיון
 גם אז מתהוות קבוצות דיון ענפות.מהרשומים משתתפים בקבוצות הדיון
, ידע ומידע שקיים אצל אנשים ממקומות שונים, שאלות,המשקפות מגוון דעות
. ועם ניסיון חיים שונה, בטווח גילאים רחב,תרבויות שונות
. קורסרה, קבוצות דיון,xMOOC ,cMOOC ,MOOC :מילות מפתח
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