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 הזדמנות  , MOOC-חוקרים רבים מזהים ב•
ללמידה ולהבניית ידע בתוך  , Connectivism-ל

 קהילה לומדת
(De Waard & Kiyan, 2010; Siemens, 2013; Cormier, & Siemens, 

2010; Kop & Hill, 2008 ) 

MOOC 
פדגוגיה  "כ

 "צומחת

מודל זה חסר אינטראקציות אופטימליות בין  "•
שישקפו ויגשרו על קשרים , המרצה ללומד

 ".  תרבותיים חברתיים
האם זה יהיה מודל עסקי שמטרתו ליצור מערכת  

הוראה  "חדשה ליצור תארים תחת הכותרת של 
 (  Aguaded-Gómez 2013)?"חינם 

MOOC 
חבילת  "כ

מולטימדיה  
 "כלכלית

קיים מודל אופטימלי לשימוש בסביבה מקוונת האם 
 ? (MOOCs-במקרה זה סביבת ה)איכותית 

, את הפדגוגיה" תרגם"הסביבה המקוונת להאם יכולה 

האם נצפים ? בה משתמשים במפגשי פנים אל פנים
 ? שינויים פדגוגיים

מקוון בו מועתקים מבנה ותהליך הלמידה קורס 

אינו עושה שימוש , המסורתית אל הרשתמהכיתה 

מחמיץ את , מיטבי בטכנולוגיה העומדת לרשותו ולפיכך

 . הערך המוסף של למידה בסביבה טכנולוגית

 
 ?  מהן הדרכים בהן בחר המרצה להציג את יחידות התוכן. א

 ? מהם סוגי הפעילויות הלימודיות בהן עוסק הלומד. ב

 ?היכן מתקיים השיח הלימודי והאם הוא משמעותי לתהליך הלמידה. ג

שימוש בסביבת למידה חדשנית תפתח בפני המרצה אפשרויות  : ההשערה
 . למידה שונות וייחודיות -לתהליכי הוראה

 .MOOCבו נותחו חומרי לימוד ופעילויות התלמידים באתר קורס של , חקר מקרה•

 (ראו מצד שמאל( )2011)ברוך  -פורקושהניתוחים נעשו על סמך נייר עמדה של •

פעילויות , הניתוח התייחס לקריטריונים של עידוד המרצה לשימוש בחומרי הלימוד•
 .הלומד והשיח הלימודי ומשמעותו לתהליך הלמידה

 

 מגבלת מחקר
 .סובייקטיביות•

 .לא נערכו ראיונות והתצפיות נערכו רק על חלק ממהלך הקורס•

אין נתונים להשוואה  . המחקר נעשה רק בסביבת קורס אחד בשנה הראשונה לקיומו•
 .  לסביבת לימוד זהה

"  The Emergence of the Modern Middle East" הקורס •
פותח במסגרת קורסי כלים שלובים באוניברסיטת תל אביב 

 .Coursera במסגרת 

 .  ססראשר ' הקורס הועבר על ידי פרופ •

מנפילתה  ,  הקורס דן  בצמיחתו של המזרח התיכון המודרני•
בסוף מלחמת העולם הראשון  , של האימפריה העותומאנית

 .ועד היום

לא נעשה שימוש בדרכי הוראה חדשים  , פי שלכאורה-על-הממצאים הראו כי אף•
בבלוגים ובקבוצות עניין  , נצפתה בפורומים, בהצגת חומרי הלימוד ובהעברתם

 .חקרנית ויצירתית, לחשיבה ביקורתית, שהובילה לדיאלוג, למידה בפייסבוק
בו התלמידים פתחו עצמאית  , דוגמא לכך ניתן למצוא בדיון שנוצר בפורום הכללי

אשר הביעו את   , אליו הביאו ציטטות מאנשי עניין בתחום הדעת, ערוץ לימודי
 .  דעתם

למידה תוך  
 דיאלוג

אלא במתן אפשרות ללמידת  , אופן ההוראה לא הסתכם רק בהעברת ההרצאות•
הראתה מעורבות   והפייסבוקבחינת הפורומים . ללמידה חברתית, עמיתים

ונראה כי הנושאים הנלמדים ומאפיינים אישיים של  , ומחויבות של הלומדים
ממצאים אלו מדגישים את חיוניות הסביבות  . הלומדים הם אלה שהנחו את השיח

 .החברתיות ברתימת התלמידים ללמידה

 .מהלכיה נקבעים בהקשר לאופי החברים בקבוצה. התפתחות הידע דינאמית•

למידה  
 חברתית

הקורס ולאחריו מחזקת פיתוח לומד וזמינותם בזמן הלמידה נגישות חומרי •
 .  בלי קשר למטרת למידתו, המגלה עניין בתחומי ידע, סקרן, עצמאי

אחרים  " מקומות"להביאו ל, באופן חופשי וחינמי, לחלוק את הידעהאפשרות •
באור שונה מצורות הלמידה  MOOC -מחוץ לגבולות הקורס אכן מציבה את ה

 (.  מסורתי ומקוון באופן חלקי) המסורתיות או המשולבות 

OER 

בהצלחת למידה  בספרות המקצועית מודגש תפקודו החיוני של המורה •
שלא הטכנולוגיה עצמה היא שקובעת את יעילותה של  , נראה. מתוקשבת

 (.  Volery, 2001)אלא אופן יישומה על ידי המורה , הלמידה

זה נראה כי השפעתו החיונית של המרצה לא התבטאה בעצם לקיחת  במחקר •
 ההרצאותאלא בדרך העברת , חלק בסביבת הפורומים והשימוש בטכנולוגיה

 .לא נערכו ראיונות לאישוש טענה זו: סייג

תפקיד  
 המרצה

שיש צורך להמשיך ולחקור את הנושא הן  , כמובן. מחקר זה בחן רק קורס אחד•
שאלונים  , כגון ראיונות, והן במגוון כלים, בקורסים נוספים ובפלטפורמות שונות

 .  וכריית נתונים

מחקרים  
 עתידיים

  מסקנותמסקנות

  ממצאיםממצאים
 פי ארגון החומרים על . היחידות והמטלות בקורס היה ברובו המכריע לינאריארגון

במבדקי ידע עם משוב מידי או מלוות , ותמלולןהרצאות קצרות בווידאו וכללו , שבועות

 . פורום ייעודי לנושא ועוד, תקופתי

 שיח בקבוצות דיון וביצוע , לשאלותמענה תוך , בסרטוניםסוגי הפעילויות היו צפייה

 .  הערכה מקוונותמטלות 

 נראה כי דרך ההוראה ואופי הלומדים השפיעו על התנהגות הלומדים ועודדה אותם

 .לפייסבוקפעילות זו עברה גם , בקשתםל. לפנות לפורומים ולדון בנושאים הנלמדים

  שאלותשאלות
  המחקרהמחקר

  מתודולוגיהמתודולוגיה

  שדהשדה
  המחקרהמחקר
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