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 תקציר מנהלים

 כללי 

עמדות והעדפות של חברי סגל ההוראה המחקר ההערכה הנוכחי נועד לבחון את 

 פ"שהתנסו בהנחיה באמצעות טכנולוגיות הוראה סינכרוניות בהוראה האקדמית באו

 .( כיתה וירטואלית -להלן )אלומנייט ו ,אופק, VC-טכנולוגיית ה הכוללות את 

 מטרות הערכה 

בטכנולוגיות הוראה סינכרוניות  תמונת מצב של פרופיל השימושיג להצ .א

 .א2012לסמסטר  מעודכןבאוניברסיטה הפתוחה 

לגבי ההוראה באמצעות טכנולוגיות ההוראה  ההוראהסגל עמדות של הללמוד על  .ב

 .      הסינכרוניות המוצעות שבהם התנסו

וגיות ההוראה השונות של חברי סגל ההוראה מטכנול רמת שביעות רצונםללמוד על  .ג

ההוראה הסינכרוניות להנחיה  שימוש בטכנולוגיותהמשך לביחס  העדפתםו

 .וללמידה

 שאלות הערכה

ההוראה מהו היקף הפעילות של סגלי ההוראה בהנחיה באמצעות טכנולוגיות  .1

 ?הסינכרוניות ומהו פרופיל המשתמשים

וראה היות הטכנולוגמשביעות הרצון של סגלי ההוראה מכל אחת מידת מהי  .2

 ?סינכרוניותה

מהן העמדות של סגלי ההוראה לגבי תרומת כל אחת מטכנולוגיות ההוראה  .3

 ? הסינכרוניות ללמידה ולהנחיה

שימוש בטכנולוגיות ההוראה המשך המהן ההעדפות של סגלי ההוראה ל .4

 ?הסינכרוניות להנחיה וללמידה

 אוכלוסיית המחקר

ב קורס אחד 2012 –א 2011ן הסמסטרים שלימדו בי או מרכזי ההוראה/ו כל המנחים

 . כיתה וירטואליתואופק  ,VC :מהטכנולוגיות הבאות (או יותר) לפחות באמצעות אחת

 (.61%)מנחים  109 יוענו עלומנחים  178 - נשלח ל השאלון
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 מחקרהכלי 

בכל השאלונים . שאליהן מתייחסת ההערכהשאלונים מותאמים לכל אחת מן הטכנולוגיות  

. יעודיתילטכנולוגיה הקבוצת שאלות זהה וקבוצת שאלות ייחודית שהותאמה  היתה

התנסו ביותר מטכנולוגיה אחת קיבלנו שאלון  בהתאם  משתתפים שבתקופה המוערכת 

 .סמסטר האחרוןלטכנולוגיה בה התנסו ב

 ם ונשלחו"שה מחלקתהערכה בתיאום ובשיתוף ל המחלקהעל ידי  פותחוהשאלונים 

 .ה"מערכת נמלשבוצע ב, לקטרוניסקר אבאמצעות 

  עיקרי הממצאים

  באמצעות טכנולוגית הווידיאו קונפרנס השכיחות הגבוהה ביותר של הנחיה((VC 

השכיחות הגבוהה ביותר של הנחיה בכיתה , תחום ניהול וכלכלהב נמצאה

בכל שאר המחלקות . וירטואלית היא בתחום מדעי המחשב ובהוראת אנגלית

ת ההנחיה באופק נמצאה בשכיחות גבוהה יותר מאשר האקדמיות טכנולוגי

 .הטכנולוגיות האחרות

 בהשוואה בין קורסים שניתנו בהנחיה רגילה לקורסים שניתנו בהנחיה מוגברת, 

גם בהנחיה מוגברת וגם בהנחיה רגילה הטכנולוגיה השכיחה ביותר היא  עולה כי

וואה להנחיה בהש, הכיתה הוירטואלית שכיחה יותר בהנחיה מוגברת. אופק

, שכיחה קצת יותר בהנחיה רגילה VC))טכנולוגית הווידיאו קונפרנס . רגילה

 .בהשוואה להנחיה מוגברת

  מהנחיה באמצעות  חיוביתבאופן כללי המנחים מדווחים על חווית הוראה

 .בהן התנסו הטכנולוגיות השונות

 על חווית  מדווחים (כיתה וירטואלית) המנחים באמצעות טכנולוגיית האלומנייט

לעומתם המנחים . המנחים בטכנולוגיות האחרות מןהוראה חיובית וגבוהה יותר 

סותם חחווית הוראה נמוכה ובלתי מספקת גם בהתיעל מדווחים  VCבאמצעות 

 וגם באופן יחסי בהשוואה לשאר הטכנולוגיות VCלטכנולוגיית ה הספציפית

 .הסינכרוניות

  המנחים באמצעות הכיתהבין רמת שביעות הרצון בנמצא הבדל מובהק 

 .VC מנחים באמצעותהווירטואלית לבין ה

  הממצאים מצביעים על קיומו של קשר מובהק בין רמת שביעות הרצון של

ה ספציפית לבין רמת שביעות רצונם מרמת ראומטכנולוגיות ה המנחים

למרות שמדובר . האינטראקציה המתאפשרת באמצעות אותה הטכנולוגיה

סיבתי ניתן לשער שרמת שביעות הרצון הכללית של המנחים  במתאם ולא בקשר
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מושפעת ממידת האינטראקציה עם הסטודנטים במהלך המפגש החי וגם מרמת 

 .השתתפותם של הסטודנטים במפגש

  בהתאם הסיבה המרכזית שהשפיעה על המנחים בהעדפתם את טכנולוגיית 

הה יותר היא רמת האינטראקציה הגבו( כיתה וירטואלית)האלומנייט 

 . המתאפשרת באמצעות טכנולוגיה זו

 יכום ס

 התשובות לשאלות פתוחות עולה שלמרות המודעות וההכרה של המנחים  מתוך

בגמישות שמציעה הטכנולוגיה המקוונת המנחים מעדיפים הוראה והנחיה פנים אל 

ציה עם קהנימוק העיקרי החוזר על עצמו הוא האפשרות לקיים אינטרא. פנים

המנחים רואים באינטראקציה ובדיאלוג בינם לבין הסטודנטים ובין . הסטודנטים

. ההוראהלהבדיל מתהליך  –הסטודנטים לבין עצמם את לב ליבו של תהליך הנחיה 

. הבהרות ואת זה לא ניתן לעשות ללא אינטראקציהוהנחיה דורשת ליבון בעיות 

בהעדפתם  בהתאם מצביעים הממצאים כי הסיבה המרכזית שהשפיעה על המנחים

את טכנולוגיית האלומנייט היא רמת האינטראקציה הגבוהה יותר המתאפשרת 

 . באמצעות טכנולוגיה זו

 נראה , למרות הביקורת הנמתחת על ידי המנחים על טכנולוגיה זו או אחרת

שההתנסות המעשית שלהם בהנחיה באמצעות הטכנולגיות השונות מחזקת את 

מהמנחים מדווחים כי  80%מעל  .אלה כנולוגיותטרצונם להמשיך ולהנחות  באמצעות 

וראה בה הנחו הבסמסטר הבא יבחרו להמשיך להנחות באמצעות טכנולוגיות ה

ממשתמשי אלומנייט מעוניינים להמשיך להנחות  93% .בסמסטר שבו נערך הסקר

החשיבות שהמנחים מייחסים לאפשרות לקיים  על מצביע הזנתון  .בכיתה הווירטואלית

  .יה עם הסטודנטיםאינטראקצ

 המלצות  

 האלומנייט  הינה טכנולוגיית ההוראה המועדפת על  – תטכנולוגיית ההוראה הסינכרוני

ה דורגברוב הפרמטרים . ידי המנחים להנחיה של מפגשי הנחיה חיים ברשת

 .גבוה יותר מן הטכנולוגיות האחרות ,באמצעותה אלה שהנחוידי -עלטכנולוגיה זאת 

פותחת שהיא ת ויוובאפשר שלה אמונתם בפוטנציאלאת הביעו ה מנחים אל, בנוסף

מומלץ . להמשיך להנחות באמצעותהם רצונוציינו את  הוראה האקדמית באופה בפני

 ההמשלב מנחים מרכזים ואנשי פדגוגיה וטכנולוגי ,משותףלהקים צוות חשיבה פדגוגי 

בהוראה  תהוראה הסינכרוניהשל טכנולוגיית להמשך פיתוח והטמעה  ,ם"משה

 .ת "האופי
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 סינכרוניותטכנולוגיות הוראה הנחיה באמצעות 

 סגל ההוראה בעקבות התנסותשל  העדפותו עמדות

 

 רקע 

 

האחרונות  בשנים. הלמידה מרחוק מהווה את אחד המאפיינים של האוניברסיטה הפתוחה

וידיאו הנחיה באמצעות מערכות של החלה האוניברסיטה להשתמש באופן נרחב ב

עבור  מגווניםלתהליך זה נבחרו כלים . המאפשרות הנחיה סינכרונית מרחוק גיטאלידי

מפגשי התקיימו  2011 אביב בסמסטר. הסטודנטים עבור המלמדים ועבור, יוצרי התכנים

 . קורסים אקדמיים 130 -בכטכנולוגיות הוראה סינכרוניות באמצעות  ,הנחיה מרחוק

ם ללמידה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו הגידול המתמיד במספר הקורסים המוצעי

כמו גם הגידול במספר הסטודנטים הבוחרים ללמוד באמצעות מפגשי הנחיה הסינכרוניות 

רו את שיעורהם , סינכרוניים והרצון לשפר את סביבות הלמידה הטכנולוגיות והפדגוגיות-א

מדו ישל (מנחים ומרכזי הוראה)אנשי סגל ההוראה הצורך ללמוד על עמדותיהם של 

הדוח הנוכחי (. כיתה וירטואלית ,אופק, VC)ת וההוראה הסינכרוניבאמצעות טכנולוגיות 

חלק פעיל בהנחיה באמצעות  שלקחומתמקד בנקודות המבט של אנשי סגל ההוראה 

 . האלה אחת מטכנולוגיות ההוראה

שני  מודגשיםפ "לצורכי ההוראה באוהסינכרוניות התאמה של מערכות הלמידה בבפיתוח ו

  :עקרונות  מרכזיים

 ליצורהמאפשרת סינכרונית  למידה-הוראהסביבת מתקיימת ב - אינטראקטיביות 

אינטראקציה בזמן  הלומדת בזמן קבוע ומוגדר ומקימת, קבוצת לומדים וירטואלית

 .אמת בין המנחה לבין הסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם

 ובין הסטודנטים  דנטים לסגל ההוראההסטובין  מתקיימים - ערוצי תקשורת מגוונים

כתובה  תקשורתתקשורת דבורה ברשת ו, מפגשי פנים אל פניםוכוללים  לבין עצמם

 ניהול, הנחיה מרחוקהפעילויות כוללות  .אט'פורום או צ, באמצעות דואר אלקטרוני

 משוב מתן ,קבוצות הדיון שבאתר הקורסבם וובפור דיונים סביב נושאי הלימוד

 .והעשרת חומרי הלימודלסטודנטים 
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עמדות והעדפות של חברי סגל ההוראה המחקר ההערכה הנוכחי נועד לבחון את 

 .סינכרוניותהוראה האמצעות טכנולוגיות הפ ב"באושהתנסו בהנחיה 

מכיל פתרון כמונח כללי ה טכנולוגיות הוראה סינכרוניותבמונח שתמש נמחקר זה ב

, והאינטרנט כדי לעצב המחשב האישיהעושה שימוש ביכולת חי  -אינטראקטיבי  תקשורת

 .פ"במסגרת ההוראה האקדמית באו ידעולנהל , להעביר

אנו מקווים שתהליך ההערכה יסייע לקידום שילוב הטכנולוגיה בהוראה תוך מתן מענה 

 . פ"לצורכי הלמידה וההוראה באו

 

 :מטרות שלושלמחקר 

סינכרוניות הוראה הבטכנולוגיות ה ושהשימפרופיל תמונת מצב של להציג  .א

 .2012א לסמסטר מעודכן -אוניברסיטה הפתוחה ב

לגבי ההוראה באמצעות טכנולוגיות  ההוראהסגל חברי עמדות של ה ללמוד על .ב

       .שבהם התנסו המוצעותההוראה הסינכרוניות 

ההוראה מהטכנולוגיות ההוראה  סגלחברי של  רמת שביעות רצונם ללמוד על .ג

 .להנחיה וללמידה אלה שימוש בטכנולוגיותההמשך ל העדפתםמידת  ועל ותהשונ

 

 :סינכרוניות הוראה טכנולוגיות שלוש המחקר התמקד בשימוש ב 

מאפשרת לקיים שידור חי של ה ,פ"מערכת שפותחה במיוחד באו - מפגשי אופק .א

בקמפוס האוניברסיטה ברעננה ישירות למחשב האישי הנמצא מאולפן הנחיה מפגש 

הלומדים מרחוק רואים ושומעים את המרצה על גבי מסך . של הסטודנט בביתו

במהלך השיעור מתקיימת אינטראקציה שוטפת בין . המחשב האישי בביתם

הסטודנטים מוזמנים לענות על שאלות . אט'הסטודנטים למרצה באמצעות טלפון וצ

השיעורים . להעלות שאלות בפני המנחה ובפני סטודנטים אחריםושמעלה המנחה 

מוקלטים ונשמרים במאגר העומד " אופק"החיים המועברים באמצעות מערכת 

 . לרשות הסטודנטים באתרי הקורסים השונים

( Video Conference" )שיחת ועידה"מערכת  -( VC)מפגשי וידיאו קונפרנס  .ב

או )מאפשרת למנחה ולסטודנטים הנמצאים בכיתות לימוד הפזורות ברחבי הארץ ה

באמצעות מסכי טלוויזיה הפזורים , בכל עת, אות ולשמוע זה את זהלר( העולם

השידור החי מתקיים מאולפנים ייעודיים הנמצאים במספר מרכזי . בכיתות השונות

האינטראקציה בין הסטודנטים למנחה נעשית תוך דיבור חופשי ותוך . לימוד בארץ

 יש מקום רב  מערכת זו משמשת בעיקר בקורסים בהם. זה את זהאפשרות לראות 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%A2
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גם במקרה זה ניתן לצפות בשידור המפגש . שיח בין השותפים ללמידהללדיון ו

 .אט'וליצור קשר עם המנחה באמצעות טלפון או צ, לאו דווקא מכיתה, מהבית

בזמן אמת באמצעות רשת מתקיימים הנחיה המפגשי  - הווירטואליתהכיתה  .ג

. למחשבי הסטודנטים( רדובביתו או במש)האינטרנט מהמחשב האישי של המנחה 

, תוצופים בחומרי למידה אשר מוצגים באמצעות מצג, אלו שומעים ורואים זה את זה

. או כל תוכן אחר הניתן להצגה במסך המחשב, סרטונים ,הדגמות של אתרי אינטרנט

". לוח"בנוסף יכול המנחה להשתמש בעט דיגיטלי לכתיבה חופשית על גבי ה

 .ומוצגים לסטודנטים באתרי הקורסים לצפיה חוזרתהשיעורים החיים מוקלטים 

כתיבה על הלוח , אט'כתיבה בצ, י דיבור במיקרופון"האינטראקציה יכולה להתבצע ע

סקרים הבודקים , המערכות כוללות כלים לניהול השיעור, בנוסף. אויידווהצגה בו

 סקרים המאפשרים דירוג עמדות הסטודנטים לגבי, ערנות והבנת החומר הנלמד

מתן רשות דיבור וקבלת משוב על מצב הסטודנטים , כלי הצבעה, שאלה מסוימת

 . בכל רגע נתון

 

 שאלות ההערכה

טכנולוגיות המהו היקף הפעילות של סגלי ההוראה בהנחיה באמצעות  .1

 ?הסינכרוניות ומהו פרופיל המשתמשים

הוראה הטכנולוגיות הרצון של סגלי ההוראה מכל אחת מ שביעותמידת מהי  .2

 ?ינכרוניותסה

מהן העמדות של סגלי ההוראה לגבי תרומת כל אחת מטכנולוגיות ההוראה  .3

 ? הסינכרוניות ללמידה ולהנחיה

שימוש בטכנולוגיות ההוראה המשך המהן ההעדפות של סגלי ההוראה ל .4

 ?הסינכרוניות להנחיה וללמידה
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 המחקר  תיאוכלוסי

קורס אחד  2012ב – 2011א יםשלימדו בין הסמסטר או מרכזי ההוראה/ו כל המנחים

 . כיתה וירטואליתואופק  ,VC :מהטכנולוגיות הבאות (או יותר) לפחות באמצעות אחת

מנחים אשר . ה/לימדלטכנולוגיה האחרונה באמצעותה  ה שאלון המתייחס/כל מנחה קיבל

נשאלו על טכנולוגיה , לימדו באמצעות יותר מטכנולוגיה אחת בסמסטר האחרון בו לימדו

במקרים אלו נבחרה הטכנולוגיה הפחות שכיחה על מנת להגדיל את . בלבד אחת

 .אוכלוסיית המנחים באותה טכנולוגיה

אחוז המשיבים לכל שאלון מוצג  .אל תקינה"השאלון נשלח לכל המנחים בעלי כתובת דו

  .1 בלוח

 ( מספר ואחוז) ואחוז המשיביםאוכלוסיית המחקר  .1 לוח

מספר  סוג טכנולוגיה
 םמנחי

מספר 
 משיבים

אחוז 
 היענות

 61% 57 94 אופק

 64% 23 36 וידיאו קונפרנס

 60% 29 48 כיתה וירטואלית

 61% 109 178 כ"סה

 

 

 המחקר כלי

כ פותחו "בסה .שאלונים מותאמים לכל אחת מן הטכנולוגיות שאליהן מתייחסת ההערכה

ייחודית שהותאמה  בכל השאלונים היתה קבוצת שאלות זהה וקבוצת שאלות .שאלונים 3

משתתפים שבתקופה המוערכת התנסו ביותר מטכנולוגיה אחת . יעודיתילטכנולוגיה ה

 .סמסטר האחרוןקיבלו שאלון בהתאם לטכנולוגיה בה התנסו ב

בשאלות הפתוחות . כל אחד מחלקי השאלון כולל פריטי דיווח עצמי סגורים ופתוחים

הסתיימו בשתי שאלות  השאלוניםל כ .נתבקשו המנחים להסביר ולנמק את עמדותיהם

תוספות והערות לשימוש יעיל ואפקטיבי  ,להציע שיפורים המנחיםפתוחות בהן נתבקשו 

 .פ"הוראה אקדמית באוטכנולוגיית ההוראה בה התנסו לשיפור היותר ב

 ונשלחום "שההערכה בתיאום ובשיתוף צוות ל המחלקהעל ידי  פותחוהשאלונים 

  .ה"מערכת נמלשבוצע ב, סקר אלקטרוניבאמצעות 
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 עיבוד הנתונים 

 עיבוד וניתוח הפריטים הסגורים .א

למרבית הפריטים הסדורים . לפריטים הסגורים סולמות מדידה שמיים או סולמות סדר

בהצגת   .(1-7) דרגות 7של  לפריט של חווית ההוראה סולם .דרגות 5סולם ליקרט של 

 : תרמו 3 -התשובות לשאלות אלו קובצו התשובות ל

  2 - ו 1דרגות   - רמה נמוכה  •

  3 דרגה  -רמה בינונית  •

 .5 - ו 4דרגות  - רמה גבוהה  •

   .5-8נספחים ב תמוצג עבור כל פריט מפריטי השאלוןהתפלגות התשובות 

  :כוללניתוח הפריטים הסגורים 

 . 1ניתוח של התפלגות התשובות עבור כל פריט מפריטי השאלון בנפרד •

 .אפייני רקע של המשיבים ומשתני המחקר ניתוח הקשרים בין מ •

 .ניתוח הקשרים בין משתני המחקר •

 

 השאלות הפתוחות ניתוח .ב

בניתוח תוכן של התשובות לשאלות הפתוחות זוהו התייחסויות לנושאי המחקר שחזרו על 

הפתוחות שולבו עם הממצאים  שאלותניתוח המ םממצאיה. במידה משמעותיתם עצמ

 :הכמותיים במספר אופנים

  .הרחבה ופירוש של הממצאים הכמותיים •

    .זיהוי ודיווח של נושאים בעלי חשיבות שלא באו לידי ביטוי בפריטי השאלון •

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

   100%ולכן מידי פעם אינם מסתכמים ל, למען נוחיות הקורא כל האחוזים עוגלו למספרים שלמים 
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 ממצאים

 

 :  פרקיםבשלושה ויוצגו  11וד כפי שנוסחו בעמלשאלות הערכה  יםיחסמתיהממצאים 

  המדגםמאפייני  (1

 

 :השונות מן הטכנולוגיות –שביעות רצון של סגלי ההוראה  (2

 שביעות רצון כללית  .א

 בביתו בכיתה -אינטראקציה עם הלומדים .ב

 הקשר בין מידת שביעות הרצון הכללית לבין מידת שביעות הרצון  .ג

 מן האינטראקציה

  שביעות רצון מן ההיבטים הטכנולוגיים .ד

טכנולוגיים ומנהליים , פדגוגייםהיבטים הערות והארות של סגל ההוראה לגבי  .ה

 . ת בהן התנסווהוראה הסינכרונישל טכנולוגיות ה

 

  ההוראה השונותלגבי ההוראה באמצעות טכנולוגיות סגלי ההוראה עמדות  (3

  (נקודת מבט אישית)חווית הלמידה של הסטודנטים  .ו

 לשיפור ההוראהתרומת הטכנולוגיות  .ז

בלמידה באמצעות במפגשי הנחיה חיים שתתפות ההלהחלפת האפשרות  .ח

  טכנולוגיות הוראה סינכרוניות

העדפות המנחים לגבי המשך ההנחיה באמצעות טכנולוגיות ההוראה בה  .ט

  התנסו בסמסטר הנוכחי
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  מאפייני מדגם המשיבים  - 1ממצאים פרק 

הפיזור בין טכנולוגיות ההוראה השונות מייצג את  (109) המנחים שהשיבו לשאלון פיזור

  .( 2ראה לוח )סינכרוניות הוראה הטכנולוגיות הבבאוכלוסיית המשתמשים של המנחים 

  מדגם המשיבים  התפלגות .2לוח 

 מדגם המשיבים אוכלוסיית המחקר סוג טכנולוגיה

n % n % 

 52% 57 53% 94 אופק

 21% 23 20% 36 וידיאו קונפרנס

 27% 29 27% 48 כיתה וירטואלית

 100% 109 100% 178 כ"סה

 :3כפי שניתן לראות בלוח 

 (.  ועליה נשאלו)סו בהוראה באמצעות טכנולוגיה אחת בלבד התנ( 47%)מנחים  51

 . התנסו בהוראה באמצעות יותר מטכנולוגיה אחת( 53%)מנחים  58

 55%, התנסו באופק 84%, מבין המנחים שהתנסו בהוראה ביותר מטכנולוגיה אחת

 התנסו בהנחיה בצילום באולפן ללא 38%, וירטואליתותה היבכ 38%, בווידיאו קונפרנס

 .התנסו בצילום מפגשי הנחיה בכיתות 16%-סטודנטים ו

 התפלגות באחוזים   -התנסות בהוראה באמצעות טכנולוגיות . 3לוח 

התנסו  *כ"סה טכנולוגיה בה התנסו
בטכנולוגיה 

 אחת

התנסו ביותר 
מטכנולוגיה 

 *אחת

 אופק
78 29 49 

72% 57% 84% 

 כיתה וירטואלית
38 16 22 

35% 31% 38% 

 ם מפגשי הנחיה בכיתותצילו
9   9 

8%   16% 

 הנחיה בצילום באולפן ללא סטודנטים
22   22 

20%   38% 

 וידיאו קונפרנס
38 6 32 

35% 12% 55% 

 109 מספר משיביםכ "סה

 

51 58 

 

 134   185 מספר תשובות כ "סה

-מ ליותר םמיתכמס ים אלהאחוז. כ משיבים"אחוז המתנסים בכל טכנולוגיה מחושב מתוך סה *

 .אחת טכנולוגיהמ יותר לסמן האפשרות בשל 100%
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על פי פרמטרים שונים שנלקחו משני המשיבים מדגם מאפייני את  מתארים ה4-א4לוחות 

 . האורקל –פי "ומאגר המידע האוווח עצמי יד: מקורות מידע

 

 התפלגות הוותק בהנחיה – מאפייני מדגם המשיבים .א4לוח 

  -ותק בהנחיה 
 *פ"ר סמסטרים להנחיה באומספ

וידיאו  אופק
 קונפרנס

כיתה 
 וירטואלית

 כ"סה

 N 7 7 4 18 סמסטרים 1-10

% 12% 30% 14% 17% 

 N 11 4 7 22 סמסטרים 11-20

% 20% 17% 24% 20% 

 N 11 4 5 20 סמסטרים 21-30

% 20% 17% 17% 19% 

31+ N 27 8 13 48 

% 48% 35% 45% 44% 

 N 56 23 29 108 כ"סה

% 100% 100% 100% 100% 

 כתוצאה מעיגול 111%-מ האחוזים עשויים להסתכם לפחות*

 

 התפלגות הוותק בהנחיה באמצעות טכנולוגיה –מאפייני מדגם המשיבים . ב4לוח 

ותק בהנחיה באמצעות טכנולוגיות 
 מספר סמסטרים  –הוראה 

וידיאו  אופק
 קונפרנס

כיתה 
 וירטואלית

 כ"סה

 N 5 4 4 13 סמסטר אחד

% 9% 17% 14% 12% 

 N 22 5 9 36 סמסטרים 2-4

% 39% 22% 31% 33% 

 N 11 6 8 25 סמסטרים 5-7

% 20% 26% 28% 23% 

 N 18 8 8 34 סמסטרים ויותר 8

% 32% 35 28% 32% 

 N 56 23 29 108 כ"סה

% 100% 100% 100% 100% 

 מעיגולכתוצאה  111%-האחוזים עשויים להסתכם ליותר מ*
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 התפלגות לפי מחלקה אקדמית –מאפייני מדגם המשיבים . ג4לוח 

וידיאו  אופק מחלקה אקדמית
 קונפרנס

כיתה 
 וירטואלית

 כ"סה

 

משורה %   מעמודה % 

פילוסופיה , היסטוריה
 ומדעי היהדות

N 8 2 2 12 

% 67% 17% 17% 11% 

 N 5 2 0 7 חינוך ולפסיכולוגיה

% 71% 29%   7% 

 N 7 0 1 8 הטבע והחיים מדעי

% 88% 
 

12% 7% 

 N 4 0 5 9 מדעי המחשב

% 44% 
 

56% 8% 

 N 6 1 1 8 מתמטיקה

% 75% 13% 13% 7% 

 N 7 14 3 24 ניהול וכלכלה

% 29% 58% 13% 22% 

מדע המדינה , סוציולוגיה
 ותקשורת

N 14 4 1 19 

% 74% 21% 5% 18% 

 N 4 0 1 5 לשון ואמנויות, ספרות

% 80% 
 

20% 5% 

 N 1 0 0 1 תעשייה וניהול

% 100%     1% 

 N 0 0 14 14 אנגלית

%   
 

100% 13% 

 N 0 0 1 1 אחר

%     
 

1% 

 N 56 23 29 108 כ"סה

% 
   

100% 

 כתוצאה מעיגול 111%-האחוזים עשויים להסתכם ליותר מ*

 

 התפלגות לפי מגדר –מאפייני מדגם המשיבים . ד4לוח 

וידיאו  אופק רמגד
 קונפרנס

כיתה 
 וירטואלית

 כ"סה

 N 24 12 13 49 זכר

% 43% 52% 45% 45% 

 N 32 11 16 59 נקבה

% 57% 48% 55% 55% 

 N 56 23 29 108 כ"סה

% 100% 100% 100% 100% 
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 התפלגות לפי סוג הנחיה –מאפייני מדגם המשיבים . ה4לוח 

וידיאו  אופק סוג הנחיה
 קונפרנס

 כיתה
 וירטואלית

 כ"סה

 

משורה %  מעמודה %   

 N 21 7 15 43 מוגבר

% 49% 16% 35% 40% 

 N 35 16 14 65 רגיל

% 54% 25% 21% 60% 

 N 56 23 29 108 כ"סה

% 100% 100% 100% 100% 

 

בקורס מסוים לא בהכרח נתונה בידי שימוש יש לציין שהבחירה בטכנולוגיה שבה ייעשה 

של המנחים רקע ומאפייני הקורסים והקבוצות  מאפיינימתוך  יחד עם זאת. המנחה

ללמוד קצת על משתנים שמאפיינים את הבחירה  , אולי, אפשרשהשיבו על השאלון 

 .בטכנולוגיות השונות

  מחלקה אקדמית

  באמצעות טכנולוגית הווידיאו קונפרנס השכיחות הגבוהה ביותר של הנחיה((VC 

 .(58.3%) ניהול וכלכלהתחום ב נמצאה

  השכיחות הגבוהה ביותר של הנחיה בכיתה וירטואלית היא בתחום מדעי המחשב

 ( 100%)ובהוראת אנגלית ( 55.6%)

  בכל שאר המחלקות האקדמיות טכנולוגית ההנחיה באופק נמצאה בשכיחות

 .גבוהה יותר מאשר הטכנולוגיות האחרות

 

 המגדר 

 ( בהתאמה 55%, 57%)אלומנייט -ובכיתה וורטואלית המנחות באופק  שיעור

 .( בהתאמה 45% , 43%) המנחים   שיעורגבוה מ

  היפוך נמצא לגבי המשתמשים בטכנולוגיית ה-VC   ,52%  48%מנחים לעומת 

 . מנחות

 

 סוג הנחיה

בהשוואה בין קורסים שניתנו בהנחיה רגילה לקורסים שניתנו בהנחיה , באופן כללי

הנחיה רגילה הטכנולוגיה השכיחה ביותר היא גם בהנחיה מוגברת וגם ב עולה כי ,מוגברת

. בהשוואה להנחיה רגילה, הכיתה הוירטואלית שכיחה יותר בהנחיה מוגברת. אופק

בהשוואה להנחיה , שכיחה קצת יותר בהנחיה רגילה VC))טכנולוגית הווידיאו קונפרנס 

 . מוגברת
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 השונותרצון של סגלי ההוראה מן הטכנולוגיות השביעות   -  2ממצאים פרק 

טכנולוגיות שביעות הרצון של סגלי ההוראה ממידת של מבט משווה מציג פרק זה 

  :  הבאים  היבטיםלתוך התייחסות  ,בהן התנסוהסינכרוניות ההוראה 

 שביעות רצון כללית  .א

 בביתו בכיתה - אינטראקציה עם הלומדים .ב

 ינטראקציההקשר בין מידת שביעות הרצון הכללית לבין מידת שביעות הרצון מן הא .ג

 עם הסטודנטים

 שביעות רצון מן ההיבטים הטכנולוגיים .ד

טכנולוגיים ומנהליים , סגל ההוראה לגבי מרכיבים פדגוגייםחברי הערות והארות של  .ה

 .טכנולוגיות ההוראה הסינכרונית בהן התנסו של

  

 רצון כללית  שביעות .א

מההנחיה ות רצונך מהי מידת שביע... בעקבות התנסותך בהנחיה באמצעות ,באופן כללי"

  ..באמצעות

רצון בינונית עד על רמת שביעות דיווחו המנחים באופן כללי ניתן ללמוד ש 5מתוך לוח 

המנחים באמצעות   .(42 – 3.2בין ) צעות הטכנולוגיות השונותמהנחיה באהן מ גבוהה

 מאשר המנחים הנחיהן הדווחו על רמת שביעות רצון גבוהה יותר מ הווירטואליתהכיתה 

  (. p< 0.003,3.2 לעומת  4)וההבדל נמצא מובהק  VC  -שהנחו באמצעות ה

 

 (1-5סולם )מידת שביעות הרצון הכללית מההנחיה באמצעות הטכנולוגיות ממוצע . 5לוח 

 *שביעות רצון כללית מההנחיה באמצעות הטכנולוגיה

 סטית תקן n ממוצע סוג הנחיה

 1.1 57 3.6 אופק

 1.2 23 3.2 וידיאו קונפרנס

 0.7 29 4.0 כיתה וירטואלית

 1.1 109 3.6 כ"סה

 כיתההו VCמהשוואות זוגיות עולה כי ההבדל הוא בין . >0.03pהבדל מובהק *
 וירטואליתהו

 

 

                                                 
2

 1-5סולם ליקרט  
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החוויה רמת את גם המנחים לדווח  תבקשוהתקבלו כאשר נלממצא זה  תומכיםממצאים 

מן ההנחיה רמת החוויה שלך  דרג את" :צעות הטכנולוגיות השונותמהנחיה באהמ שלהם

חוויה חיובית  7 -מציין חוויה שלילית ביותר ו  1כאשר , 1-7בסולם  ...טכנולוגיה .באמצעות 

 ."ביותר

נחיה באמצעות המה חווית הנחיה גבוההעל צוותי ההוראה  דיווחובאופן כללי 

 מובהק הבדל נמצא . (7מתוך  5כללי ממוצע ) בהן התנסו הטכנולוגיות השונות

(p< 0.001) דיווחו ,הכיתה הווירטואליתהמנחים באמצעות  .ממוצעי שלוש הקבוצותין ב 

. (5.9) אחרותהבשתי הטכנולוגיות המנחים מן חיובית וגבוהה יותר  הנחיהעל חווית 

 נמוכהקצת יותר  הנחיהעל חווית  דיווחוואופק  VC -טכנולוגיית ההמנחים ב

 .(6לוח ראה ) (בהתאמה 4.9 -ו  4.1)

 (1-7ממוצע בסולם )מידת שביעות הרצון מחווית ההנחיה באמצעות הטכנולוגיות . 6ח לו

 *חווית ההנחיה בטכנולוגיה

 סטית תקן n ממוצע סוג הנחיה

 1.4 54 4.9 אופק

 1.8 23 4.1 וידיאו קונפרנס

 0.9 28 5.9 כיתה וירטואלית

 1.5 105 5.0 כ"סה

 הבדל מובהק בין שלוש הקבוצות*

 

 והשתתפות פעילה של הסטודנטים  קציה עם הסטודנטיםאינטרא .ב 

 :השאלות הבאותלהשיב על התבקשו נחים מה

ביעות רצונך ש מהי מידת.... בעקבות התנסותך בהנחיה במפגשים חיים באמצעות "

 "במהלך הנחיה  בביתעם הסטודנטים  מהאינטראקציה שלך

ביעות רצונך ש מידת מהי.... בעקבות התנסותך בהנחיה במפגשים חיים באמצעות "
 " במהלך הנחיהשל הסטודנטים  מההשתתפות הפעילה

 

עם  מהאינטראקציה שלךמהי מידת שביעות רצונך "לשאלה  בניתוח התשובות

של כלל ממוצע )נמצאה מידת שביעות רצון נמוכה  "?במהלך הנחיה בביתהסטודנטים 

רמת שביעות רצון כללית  עלהמנחים ממצא זה אינו צפוי לאור הדיווח של  .(2.8 המשיבים

נמצא הבדל מובהק  יחד עם זאת .בדיון ננסה להסביר פער זה .(3.6ממוצע ) גבוהה יותר

. שתי הטכנולוגיות האחרותמנחים באמצעות ל הווירטואליתהכיתה אמצעות המנחים בבין 

האינטראקציה ן מוירטואלית הוכיתה השביעות הרצון של המנחים באמצעות מידת 

של המנחים שביעות הרצון מידת באופן מובהק מגבוהה  ,הסטודנטים המתאפשרת עם

 .(p< 0.001, 2.6 -ו 2.5לעומת  3.4 – 7לוח )שתי הטכנולוגיות האחרות ב
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 (1-5ממוצע בסולם )מידת שביעות הרצון מרמת האינטראקציה עם הסטודנטים  .7לוח 

 האינטראקציה עם הסטודנטים בבית במהלך ההנחיהשביעות רצון מ

 סטית תקן n ממוצע וג הנחיהס

 1.2 55 2.6 אופק

 1.3 23 2.5 וידיאו קונפרנס

 1.1 28 3.4 כיתה וירטואלית

 1.2 106 2.8 כ"סה

וירטואלית לשתי הוכיתה ההבדל מובהק מהשוואות זוגיות עולה כי ההבדל הוא בין 
 .הטכנולוגיות האחרות

 

נך מההשתתפות הפעילה של מהי מידת שביעות רצו".... לשאלה  בניתוח התשובות

של  מהשתתפות פעילה נמוכהשביעות רצון רמת נמצאה  "?הסטודנטים במהלך הנחיה

ממוצע  -החיים באמצעות טכנולוגיות ההוראה השונות הנחיה  יהסטודנטים במהלך מפגש

  .ין הטכנולוגיות השונותבמובהק  הבדל לא נמצא .2.6

 

פעילה של הסטודנטים במהלך רצון מההשתתפות ההשביעות מידת  .1תרשים 
  ההנחיה

 (1-5ממוצע בסולם )                  

 

 

 

 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

אופק
n=55

וידיאו קונפרנס
n=23

כיתה וירטואלית
n=28

2.5
2.6 3.0

מידת שביעות הרצון מההשתתפות הפעילה של הסטודנטים במהלך  
ההנחיה  
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ן מ לבין מידת שביעות הרצוןהכללית  הקשר בין מידת שביעות הרצון .ג

 הפעילה ההשתתפותמן האינטראקציה ו

הכללית של המנחים משימוש בכל אחת שביעות הרצון מידת הקשר בין  בבדיקת

ממידת שביעות רצונם מרמת האינטראקציה ו מידת לביןמטכנולוגיות ההוראה 

 0.65 -ו 0.69 מתאמים גבוהים ומובהקים נמצאו של הסטודנטיםהפעילה ההשתתפות 

  .(8לוח )בהתאמה 

גבוהה יותר עם רמת אינטראקציה הכיתה הווירטואלית מאפשרת  ,על פי דיווחי המנחים

. ותהאחרטכנולוגיות הר פעילה יותר של הסטודנטים מאשהשתתפות רמת והסטודנטים 

המנחים גם מדווחים על מידת שביעות רצון גבוהה יותר מן ההנחיה באמצעות כזכור 

 .הכיתה הווירטואלית ועל חווית הנחיה גבוהה יותר

 

אינטראקציה עם הסטודנטים בבית , שביעות רצון כללית - מתאמיםטבלת  .8לוח 

 וההשתתפות הפעילה של הסטודנטים במהלך ההנחיה

ביעות רצון ש 
כללית 

מההנחיה 
באמצעות 

 הטכנולוגיה

מהאינטראקציה 
עם הסטודנטים 

בבית במהלך 
 ההנחיה

מההשתתפות 
הפעילה של 
הסטודנטים 

במהלך 
 ההנחיה

שביעות רצון כללית 
מההנחיה באמצעות 

 הטכנולוגיה

69. 1 מתאם
**
 .65

**
 

N 109 106 105 

מהאינטראקציה עם 
הסטודנטים בבית במהלך 

 ההנחיה

85. 1  מתאם
**
 

N  106 104 

מההשתתפות הפעילה של 
הסטודנטים במהלך 

 ההנחיה

 1   מתאם

N   105 

** p < 0.001 

 

 ההיבטים הטכנולוגיים ן שביעות רצון מ .ד

של טכנולוגיות הטכנולוגיים  ההיבטיםן מ של סגלי ההוראה שביעות הרצון מידתבבחינת 

לבין ( 9לוח ) מדד כללי של שביעות רצוןין הבחנו ב ,ההוראה הסינכרוניות בהן התנסו

 (.10-12לוחות )מדדים ספציפיים לכל אחת מהטכנולוגיות 
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 (1-5ממוצע בסולם )רצון מההיבטים הטכנולוגיים השביעות מידת  .9לוח 

 *ההיבטים הטכנולוגייםן שביעות רצון כללית מ

 סטית תקן n ממוצע הטכנולוגיה

 0.8 56 4.0 אופק

 1.0 22 3.5 נפרנסוידיאו קו

 0.7 28 4.0 כיתה וירטואלית

 0.9 106 3.9 כ"סה

 VC-מהשוואות זוגיות עולה כי ההבדל הוא בין אופק ו. > 0.02p הבדל מובהק *

 

ו התנסהטכנולוגיים של מערכות ההוראה בהן  ההיבטים ןמים מרוצהמנחים באופן כללי 

 טכנולוגיית של בטים הטכנולוגיים היה ןמ יחד עם זאת רמת שביעות רצון .(3.9ממוצע )

שהתנסו המנחים מרמת שביעות רצונם של ( p>0.001)נמוכה באופן מובהק   VC- ה

 .(בהתאמה 4, 4, 3.5) וירטואליתהוכיתה הבטכנולוגיות ההוראה אופק ו

טכנולוגיים המייחדים כל אחת  היבטיםתבקשו גם לפרט את הערכתם לגבי ההמנחים 

  :מהטכנולוגיות השונות

סגלי ההוראה  דיווחועליה  הבינוניתרמת שביעות הרצון כי  נמצא -  VC- טכנולוגיית ה

  :(10לוח )עליהם נשאלו הטכנולוגיים המרכיבים  מתייחסת לכל

ה רואה את הסטודנטים בכיתות /בזמן השידור את -איכות הווידיאו מהכיתות  .1

 (  3.3ממוצע ) המרוחקות

 (.  3.2ממוצע ) ה שומע ושומעים אותך/ור אתבזמן השיד -איכות הקול מהכיתות  .2

 (3.6) מבנה כיתות הלימוד .3

המאפשר את אט 'מהצבינונית  שביעות רצון רמת דיווחו עלהמנחים  - טכנולוגיית אופק

 .(11לוח , 3.2ממוצע ) עם הסטודנטים האינטראקציה הסינכרונית

בכל ( 3.9 - 4.4)  הגבוה רצוןעל רמת שביעות  המנחים דיווחו  -הכיתה הווירטואלית 

  .(12ראה לוח )שנבחנו  ההיבטים
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 ון מן ההיבטים הטכנולוגיים רצהשביעות מידת  -  VC -טכנולוגיית ה. 11 לוח

 VC –שביעות רצון מהטכנולוגיה 

 

 סטית תקן ממוצע השיבו ההיבט הטכנולוגי

בזמן השידור )איכות הווידיאו מהכיתות .  10
 (כיתות המרוחקותה רואה את הסטודנטים ב/את

23 3.3 1.0 

ה /בזמן השידור את)איכות הקול מהכיתות .  11
 (שומע ושומעים אותך

23 3.2 0.9 

 מבנה כיתות הלימוד.  12

 

22 3.6 1.1 

 

 ון מן ההיבטים הטכנולוגייםרצהשביעות מידת  -  טכנולוגיית אופק. 11 לוח

 אופק –שביעות רצון מהטכנולוגיה 

 

 סטית תקן ממוצע שיבוה ההיבט הטכנולוגי

 יעילות התפקוד של הטכנאים המלווים את .  11
 השיעור       

57 4.4 0.8 

 הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותך .  12
 (כפתורי הניתוב, Wacomלוח )באולפן       

54 4.1 0.8 

 1.0 3.2 55 אט ככלי לאינטראקציה עם הסטודנטים'הצ.  13

 0.9 3.8 56 מבנה ונוחות האולפן.  14

 

 ון מן ההיבטים הטכנולוגייםרצהשביעות מידת  -הכיתה הווירטואלית   .12לוח 

 (אלומנייט) כיתה וירטואלית -שביעות רצון מהטכנולוגיה 

 

 סטית תקן ממוצע השיבו ההיבט הטכנולוגי

 קלות ההפעלה.  9

 

28 4.3 0.6 

 יעילות התמיכה הטכנית.  10

 

27 4.4 0.8 

 כלים המוצעיםמכלול ה.  11

 

27 3.9 0.9 
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טכנולוגיים , הערות והארות של סגל ההוראה לגבי היבטים פדגוגיים. ה

 . ומנהליים של טכנולוגיות ההוראה הסינכרונית בהן התנסו

 :קיבלנו כמענה לשאלות הבאותאת ההארות וההערות של המשיבים 

ספות הנוגעות נשמח לקבל הערות נו, ..בעקבות התנסותך בהנחיה באמצעות" 
 "להיבטים השונים של ההנחיה

של  נשמח לקבל הערות נוספות הנוגעות להיבטים הטכנולוגיים"
 ......"באמצעות ההנחיה

 

 ( 9, 8, 7נספחים ) .להלן עיקרי התגובות של המנחים בכל אחת מן הטכנולוגיות שהוערכו

  הכיתה הווירטואלית
 

 5 -בטים טכנולוגים וילה 11, הוראהבטים שונים של היהתייחסו לה 15: תגובות 31 

 . הארות לשיפור

 המנחים מודעים. עסקו ברמת האינטראקציה תחום הפדגוגיההתייחסויות לרוב 

אינטראקציה בין המנחים לבין  - לפוטנציאל האינטראקטיבי שמציעה טכנולוגיה זו

ימד זה כל מי שהתייחס למ ,ם זאתעיחד  .הסטודנטים ובין הסטודנטים בינם לבין עצמם

מה  ,מיעוט המשתתפים במפגשים החיים - של הטכנולוגיה התייחס למציאות בשטח

להיבטים הערות שהתייחסו ה מןחלק גדול . שמקשה על מימוש פוטנציאל האינטראקציה

לקושי ,  לקשיים ובעיות במימוש פוטנציאל האינטראקציה ןהתייחסו  גם ההטכנולוגיים 

מצלמה  -הציוד הפריפריאלי למימוש התקשורת  הפעלה שלבשל הסטודנטים בשימוש ו

ולחייבם בשימוש במיקרופון )הוספת אפשרות לצפייה בכלל הסטודנטים ..." –ומיקרופון 

לא רק בצאט אלא  צריך למצוא את הדרך לאפשר לסטודנטים להיות פעילים", ("ומצלמה

 . "גם בדיבור

 

 אופק 
 

 טכנולוגיים  היבטיםל 18, השונים של ההורא היבטיםהתייחסו ל 24: תגובות 59

 .הארות לשיפור 7 - ו

 .לפוטנציאל האינטראקציה בהערותיהם בעיקרטכנולוגיה זו התייחסו ב המנחיםגם 

כמעט ואין משמעות " –מעבר לדיווח על הבעיתיות במיעוט המשתתפים בשידור החי 

תר לגבי המנחים סקפטיות גדולה יוהביעו  -" למעשה זו הרצאה מוקלטת. 'מפגש'למושג 

לפי המנחים הבעיתיות אינה בציוד . בגלל בעיות טכניות האינטראקציהמימוש פוטנציאל 

החיסרון הגדול ביותר הוא הסרבול באינטראקציה עם "אלה בתוכנה הטכנולוגית 

 ,"אט לשידור דורשת הרבה סבלנות ומקשה על יצירת דיון'ההשהיה מהצ .הסטודנטים
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עד כדי כך שלא שווה להם להתאמץ ,בעייתיתהאינטראקציה עם הסטודנטים מאד "

כך שהשאלות , אט'לוקח המון זמן לתקשר איתם באמצעות הצ. החי שיעורולהשתתף ב

. שלהם מגיעות אל המנחה דקות ארוכות אחרי שהתקדם בהרצאה ועבר לנושאים אחרים

כמעט ולא מגיעים סטודנטים , (לא מתייחסת לסמסטרים קודמים)בסמסטר הנוכחי 

שניים שמגיעים לא משתתפים כלל כך שאין כל שיתוף , והסטודנט, ם החייםלמפגשי

 " .והדבר מפריע לי מאוד, פעולה

חשוב לציין כי המנחים באמצעות אופק העלו הרבה מאוד הערות והארות לקשיים 

פירוט מלא ראה . פרקטיים שמעמידה טכנולוגיה זו בפני המנחה/ואתגרים טכנולוגיים

 .7נספח 

 VCפרנס  דיאו קוניו

 4 - טכנולוגיים ו היבטיםל 7, שונים של ההוראה היבטיםהתייחסו  ל 10: תגובות 21

 .הארות לשיפור 

להחמצה של פוטנציאל המתייחסות לטכנולוגיה זאת נוגעות מרבית ההערות 

. VC - האינטראקציה והבעת סקפטיות לגבי אפשרות מימושו באמצעות טכנולוגיה ה

כאן מביעים  ,יות והצעות לשיפורוששם העלו המנחים אפשר ,להבדיל מאופק ואלומנייט

שני מנחים  .קציהאביכולת של הטכנולוגיה לתת מענה לצורך באינטרהמנחים חוסר אמון 

הייתי מבטל את שיטת ההנחיה הזאת "לבטל שיטה זו לאלתר  כתבו שלדעתם ישאף 

 ."לגמרי

משתתפים מהבית ובכיתת מיעוט ה: מהמנחים לגבי טכנולוגיה זו נובעת הספקנות של 

מהתקלות הטכניות , מהבעיות הטכנולוגיות המקשות על ההוראה והאינטראקציה, הלימוד

 –הקשיים שטכנולוגיה זו מציבה בפני המנחה  מןמהלך השיעור ואיכותו וב הפוגעות

הלוח , מאד לא נוח ולא נעים"חלוקת קשב והתמודדות עם קשיים טכניים לא מעטים  

כתב היד יוצא לא מובן ולא ברור לצופים , העט כותב גרוע ,יתי עד מאדהאלקטרוני  בעי

חוסר נוכחות מיידית של טכנאים ברעננה מונעת , השידור נקטע פעמים רבות מדי, בבית

בכיתות הוידיאו ", "הרבה הפסקות שידור ואו סאונד" ,"שיעורפעילות תקינה של ה

דוגמאות אלו מייצגות את הבעיות  ."דודהמרוחקות נראה כי הציוד אינו מיטבי מבחינת הבי

יש (  11ראה נספח )בפירוט המלא של תגובות המנחים . העיקריות בהן נתקלים המנחים

תגובות את החשוב לבחון  .התייחסות לקשיים ספציפיים בהפעלת הטכנולוגיה ומיצויה

  .האלה

לשיפור לגבי שלוש הטכנולוגיות שנבחנו במחקר זה נתבקשו המנחים להציע הצעות 

 (7,8,9נספחים ) השונותטכנולוגיות ל מתייחסות ספציפית  ןבעיקרההצעות   .הנחיה

הביעו המנחים , בכל טכנולוגיה ספציפייםהיחסות למימדים ימעבר להתחשוב להדגיש ש

צריך להבין שהפדגוגיה "חלק  בשיפור והתאמה של הטכנולוגיות   קחתלאת רצונם 



 האוניברסיטה הפתוחה                    
 2012דצמבר                                                                   חלקה להערכההמ    

     
      

 26 

לכך ולחשוב איך להתאים את חומרי הלימוד  משתנה וצריך ביחד לפתח את הגישה

 " ...ומטרות הלימוד לסביבה זו 

 

 הוראהוהחווית הלמידה עמדות סגלי ההוראה לגבי   - 3ממצאים פרק 

עלו מן וראה סינכרוניות הלגבי הנחיה באמצעות טכנולוגיות ה עמדות סגלי ההוראה

  :השאלות הבאות

 (ל המנחהשנקודת מבט )חווית הלמידה של הסטודנטים  .א

 לשיפור ההוראהתרומת הטכנולוגיות הסינכרוניות  .ב

עות טכנולוגיות הוראה סינכרוניות מפגשי הנחיה חיים באמצהחלפת האפשרות של  .ג

 בהקלטות מצולמות של מפגשי הנחיה החיים

 יה באמצעות טכנולוגיה סינכרוניות והעדפותיהםחהמשך הנ .ד

 

 (מנחהשל ה מבטנקודת ) הסטודנטים של הלמידה חווית. א

הלומדים הסטודנטים "בה הם מסכימים להיגד  תבקשו לדווח על המידהההמנחים 

 . ("מנקודת מבטך)חווים חווית למידה חיובית ותורמת ... באמצעות טכנולוגיה

 :ניתן ללמוד כי 2תרשים מתוך 

 המנחים שחושבים שחווית  שיעור ,וידאו קונפרנס-בקרב המנחים בטכנולוגיות אופק ו

 .גבוה משיעור המנחים שאינם חושבים כך ,הסטודנטים חיוביתהלמידה של 

 באופן אחיד בין , בהתייחסותם להיגד, מתפלגיםוידיאו קונפרנס והמנחים ב

 ". נטרלים"לא מסכימים ו, המסכימים

 כלומר איו להם עמדה לכאן או " )ליםאנטר"ווחו שהם יכאשר לא מתייחסים למי שד

את חווית הלמידה  הווירטואלית הכיתהת באמצעוהמנחים הערכת ש נמצא ,(לכאן

את חווית  קונפרסהמנחים באמצעות הווידיאו הערכת גבוהה משל הסטודנטים 

  .(Chi-Square=6.6, P=0.036, df=2) שלהםהלמידה של הסטודנטים 

  וידיאו הומנחי לבין אופק מנחי לא נמצא הבדל מובהק בהערכת חווית הלמידה בין

  .וירטואלית ומנחי אופקוכיתה האו בין המנחים ב קונפרנס
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 " למידה חיובית ותורמת חווים הלומדים באמצעות טכנולוגיה  הסטודנטים" 2תרשים 

 

 

 ההנחיהתרומת טכנולוגיות ההוראה הסינכרוניות לשיפור . ב

טכנולוגיית  ההנחיה באמצעות" בה הם מסכימים להיגד על המידה תבקשו לדווחההמנחים 

 (. מסכים מאוד - 5  -כלל לא מסכים  -1" )את ההוראה שלי משפרת...ההוראה

סגלי ההוראה שהנחו בטכנולוגיות של העמדות התפלגות בין לא נמצא הבדל מובהק 

התייחסותם של רבים מן המשיבים להיגד היא  כי ניתן ללמוד 3מתרשים . השונות

ראתם נע בין המעריכים שההנחיה באמצעות טכנולוגיה משפרת את הו שיעור. ניטרלית

 .בטכנולוגיות השונות 38%-ל 30%

 ההנחיה באמצעות הטכנולוגיה משפרת את ההוראה שלי. 3תרשים 
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באמצעות טכנולוגיית ההוראה  הנחיה חי במפגש החלפת ההשתתפות .ג

 .נחיה החייםהבהקלטות מצולמות של מפגשי ה הסינכרוניות

בהקלטות השיעורים  צפיה"הנשאלים התבקשו לדרג את מידת הסכמתם עם ההיגד 

 ."יכולה להחליף השתתפות במפגש הנחיה חי

לגבי האפשרות , בטכנולוגיות השונות עמדתם של המנחיםין לא נמצא הבדל מובהק ב

תשמש תחליף להשתתפות במפגש הנחיה החיים שצפיה בהקלטות של המפגשים 

  .סינכרוני

מסכימים עם  37% -כ ,האינם מסכימים עם היגד זזו  שהשיבו לשאלההמנחים מן  47%-כ

 (. "ניטרלי"סמנו את התשובה )לא גיבשו עמדה לכאן או לכאן  16%-היגד זה וכ

 בקרב. נראה שהמנחים בטכנולוגיות השונות נבדלים בהתייחסותם להיגד זה 4מתרשים 

נחיה ההקלטות של מפגשי הכי  החושבים שעורהמנחים בטכנולוגיות ההוראה אופק 

להחליף השתתפות במפגש  ותיכול( הרצאות מוקלטות – ןובמהות ןבמרבית ןשהינ)החיים 

ידיאו קונפרנס ובקרב המנחים בו. המנחים שאינם מסכימים עם היגד זה שעורדומה לחי 

 .(65.2%) שאינם מסכימים עם ההיגדם של אלה שעורגבוה במיוחד 

 

 

 צפיה בהקלטות השיעורים יכולה להחליף השתתפות במפגש הנחיה חי. 4 תרשים
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אופק כיתה וירטואלית ווידיאו קונפרנס

צפיה בהקלטות המפגשים יכולה להחליף את השתתפות הסטודנטים במפגש 
אופק חי

לא מסכים

ניטרלי

מסכים

57 29 23
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 המשך ההנחיה באמצעות טכנולוגיות ההוראה בה התנסו  בסמסטר הנוכחי .ד

מרבית המנחים מדווחים כי יבחרו להמשיך ולהנחות ניתן לראות ש 5 מתוך תרשים

מבין המנחים שהנחו באמצעות הכיתה  93%: באמצעות הטכנולוגיה בה התנסו

 .פקמבין אלו שהנחו בווידיאו קונפרנס ובאו 83%, הוירטואלית

 

אחוז המנחים שיבחרו להמשיך ולהנחות באמצעות הטכנולוגיה בה לימדו . 5 תרשים
 בסמסטר הבא

 

   

לבחור את תבקשו ה, יותר מטכנולוגיה אחתהתנסו בהוראה באמצעות שמנחים 

מאחר ולא כל   .בהן התנסוהקיימות עליהם מבין הטכנולוגיות  הטכנולוגיה המועדפת

גיות לא ניתן להציג את התשובות עבור כלל המשיבים המנחים התנסו באותן טכנולו

שהתנסו להלן מציג את התפלגות ההעדפות עבור כל קבוצת מנחים  13לוח . לשאלה

 . בהתאם לטכנולוגיות בהן התנסו , ביותר מטכנולוגיה אחת

 טכנולוגיית הנחיה מועדפת. 13לוח 

   העדפה  
טכנולוגיות בהן 

 אופק התנסו
וידיאו 
 קונפרנס

תה כי
 וירטואלית

לא ציינו 
 העדפה

מפגש 
כ"סה מצולם  

 5 וירטואלית+אופק
 

2 1 2 10 

 VC 7 9+אופק
 

3 2 21 

 VC+וירטואלית

 
1 

  
1 2 

 VC+וירטואלית+אופק

 
1 4 

 
1 6 

 39 6 4 6 11 12 כ"סה 

כפי שאפשר לראות המספרים הקטנים בתאים בטבלה לא מאפשרים איזושהי אמירה 

 .ולוגיה כזאת או אחרתכללית לגבי העדפת טכנ

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

אופק
n=57

וידיאו קונפרנס
n=23

כיתה וירטואלית
n=27

82.5%
82.6% 92.6%

אחוז המנחים שיבחרו להמשיך להנחות באמצעות הטכנולוגיה בה לימדו  
בסמסטר הבא
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, אופק) המנחים התבקשו למנות את הסיבות להעדפתם טכנולוגיה סינכרונית זו או אחרת

ה /איזו את, או הסיטואציות בהן התנסית/מבין הטכנולוגיות ו" -( VC -ו, אלומנייט

 " :י את העדפתך/נמק? ה/מעדיף

ניתוח איכותני . יותתשובות והתייחסורב למתן  שאלה פתוחה זו השאירה למנחים מרחב

רמת  :של התשובות התבסס על קטגוריות פנימיות שנבעו מתוך תשובותיהם של המנחים 

, מידת הנוחות האישית והטכנולוגית למנחה, האינטראקציה המתאפשרת עם הסטודנטים

 .ולסטודנטים ( אוניברסיטה)מידת הפונקציונאליות של טכנולוגיית ההוראה למערכת 

  אופק

 התייחסואופק כנולוגיית הוראה סינכרונית בטות של המנחים שהעדיפו הערה מרבית

אופק " :(הנוחות)לסטודנט ולמנחה  ,למידת הפונקציונאליות של טכנולוגיה זו למערכת

בקורסים קטנים לעיתים זו הדרך ",".מאפשר להגיע לעשרות ומאות תלמידים בשידור חי

 ,"ר הנוחות שלי ושל הסטודנטיםבעיק" ,("אופק.)היחידה להצליח לפתוח את הקורס

הסטודנטים שלומדים באופק מתקשים להגיע למפגשים המתוגברים אך מעוניינים "

בהנחייה מוגברת ומקבלים אותה באופן נוח מאד בשעות שבהן הם פנויים לצפות 

אין לי העדפה . ארגון הזמנים קל יותר. יש עניין של נוחות ושקט בללמד אופק" ,"יםשיעורב

הנוחות באופק נוחה בייחוד מבחינת היכולת לשלוט " "יותר ברמת הארגון. או כך ללמד כך

 ".במהלך השיעור והדייקנות המתאפשרת בהקצאת זמן פר תוכן

יחד עם זאת . היו מנחים  שהתייחסו לאפשרות האינטראקציה שמאפשרת מערכת אופק

נטים מספר הסטודהמקרים ציינו כי אינטראקציה זו מוגבלת מאחר שבמרבית 

 . "מרצים לעצמם"כך  שלעיתים הם מוצאים עצמם כל החי קטן  אופקהמשתתפים במפגש 

משפר  .."שני מנחים התייחסו גם לתרומה של אופק לשיפור תהליך ההוראה שלהם 

הוראה אחרת . קולחת יותר, יכולות הוראה שקשורות להצגת חומר בצורה בהירה

 " .מהוראה פרונטלית

  ייטאלומנ-כיתה וירטואלית

לנוחות שהיא מאפשרת התייחסו  ה זאתהערות של המנחים שהעדיפו טכנולוגיהמרבית 

אלומנייט ", "נוח הדבר לסטודנטים וגם מהבית להנחות נוח מאוד"  :במיוחד להם כמנחים

 חופשית יותר מרגישה אני", "לסטודנטים גם אולי אורך לטווח - ביותר כמנחה לי נוחה

 ".הוירטואלית כיתהב פורמלית להיות צורך ופחות

טכנולוגיה זו מאפשרת כסיבה העיקרית  ש רמת האינטראקציהרבים ציינו גם את 

, אחרת זורם השיעור" ,"אינטראקטיבית זאת בכל היא וירטואלית כיתה: "להעדפתם אותה

, שני מצד. העבודה את עושה שזה הבנתי הסטודנטים ומדיווחי הסטודנטים עם קשר יש
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, אישי יחס ולקבל סוגיות לברר, שאלות לשאול יכול וירטואלית תהבכי משתתף שכבר מי

 ,"הקורס מהקלטות יקבל לא זה ואת

“Elluminate/webex is a great tool and I have had many great lessons with a 

lot of interaction between me and the students which makes the lessons 

more fun and educational” 

  וידיאו קונפרנס

עלו שתי  VC-כאשר נתבקשו המנחים לדווח על הסיבות להעדפתם את טכנולוגיית ה

  -הדרישה מלמעלה , סיבות שכלל  לא הוזכרו על ידי המנחים לגבי האלומנייט או אופק

 שכר" " הכסף את שווה "  -יותר  ותשלום גבוה " ממני הדרישה זו"  ,"מגבוה דרישה זו"

 ".ט במע גבוה

 לרמת האינטראקציההמעדיפים טכנולוגיה זו התייחסו בעיקר אלה גם  ,יחד עם זאת

 מיעוט למרות", "באופק שאין צדדיות-דו VC-ל": מאפשרת VC -שטכנולוגיית ה

 את מעדיפה אני ולכן להגיע שטורחים סטודנטים מספר יש עדיין, המשתתפים

 ולא דיון לנהל ואפשרות למידיםת עם קשר יש לפחות", "הסטודנטים עם קציהאהאינטר

 איכות לשיפור תורמת הסטודנטים עם האינטראקציה", "ומצלמות מסכים עם דיון לנהל

 . "להם החשובים נושאים על והתעכבות השיעור

 

 לסיכום 

של המנחים טכנולוגיה זו או אחרת היא רמת  ההסיבה השכיחה ביותר להעדפ

לגבי כל . וחיות למנחה ולסטודנטכמו גם רמת הנ, האינטראקציה שהיא מאפשרת

הקלטות של  –הטכנולוגיות ציינו המנחים את הבונוס המשמעותי הניתן לסטודנטים 

ם המועלות לאתר הקורס והניתנות לצפייה בכל זמן בהתאם ינחיה הסינכרוניהמפגשי ה

 .  ולפי לוח הזמנים המתאים לסטודנט( נים"לקראת מבחנים וממ)רכי הלמידה שלהם לצו
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 סיכום 

ם תומאפייני הקורסים והקבוצות אושל המנחים שהשיבו על השאלון  מתוך נתוני הרקע

 .הנחו אפשר ללמוד מעט על משתנים שמאפיינים את הבחירה בטכנולוגיות השונות

  באמצעות טכנולוגית הווידיאו קונפרנס השכיחות הגבוהה ביותר של הנחיה((VC 

הגבוהה ביותר של הנחיה בכיתה וירטואלית  השכיחות .תחום ניהול וכלכלהב נמצאה

בכל שאר המחלקות האקדמיות . היא בתחום מדעי המחשב ובהוראת אנגלית

טכנולוגית ההנחיה באופק נמצאה בשכיחות גבוהה יותר מאשר הטכנולוגיות 

 .האחרות

 המנחים שיעורגבוה מ בכיתה הווירטואליתוהמנחות באופק  שעור . 

  נו בהנחיה רגילה לקורסים שניתנו בהנחיה מוגברתבהשוואה בין קורסים שנית, 

גם בהנחיה מוגברת וגם בהנחיה רגילה הטכנולוגיה השכיחה ביותר היא  עולה כי

. בהשוואה להנחיה רגילה, הכיתה הוירטואלית שכיחה יותר בהנחיה מוגברת. אופק

בהשוואה , שכיחה קצת יותר בהנחיה רגילה VC))טכנולוגית הווידיאו קונפרנס 

 .להנחיה מוגברת

 

לגבי ההוראה באמצעות של צוותי ההוראה העמדות מקבץ הממצאים השני מציג את 

 גם אתו מטכנולוגיות ההוראה השונות רמת שביעות רצונם ואת, הטכנולוגיות המוצעות

  .טכנולוגיית ההוראה המועדפת בעיניהם להנחיה

  באמצעות הטכנולוגיות  המהנחי חיובית חווית הוראהמדווחים על באופן כללי המנחים

 .בהן התנסו השונות

   מדווחים על חווית הוראה  טכנולוגיית האלומנייטיחד עם זאת המנחים באמצעות

לעומתם המנחים . חיובית וגבוהה יותר מכל שאר המנחים בטכנולוגיות האחרות

בהתיחסותם מדווחים על חווית הוראה נמוכה ובלתי מספקת גם  VCבאמצעות 

בהשוואה לשאר הטכנולוגיות  וגם באופן יחסי VCנולוגיית הלטכ ספציפיתה

 . הסינכרוניות הנחקרות

  רמת שביעות רצונם המנחים לדווח על תבקשו כאשר נגם  מתגלהאותה תמונה

גם כאן נמצא הבדל מובהק בין רמת שביעות . צעות הטכנולוגיות השונותמבאמהנחיה 

  VC -בין ההרצון של המנחים באמצעות הכיתה הווירטואלית ל

 רמת האינטראקציהמרמת שביעות רצונם  בנוסף דיווחם של המנחים על 

מהשתתפות פעילה של  שלהםרמת שביעות הרצון והמתאפשרת עם הסטודנטים 

מלמדים על קיומם של הבדלים מובהקים בין  נחיהההסטודנטים במהלך מפגש ה

באמצעות  רמת שביעות הרצון של המנחים. שלוש הטכנולוגיות הסינכרוניות
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האינטראקציה שביעות הרצון מן מטכנולוגיית האלומנייט גבוהה יותר באופן מובהק  

רמת ההשתתפות של הסטודנטים במפגש הנחיה ומשביעות רצון מעם הסטודנטים 

לגבי שני מדדים אלו נמצא הבדל מובהק בין הכיתה הווירטואלית ,  החי ובהתאם

  .לשתי הטכנולוגיות האחרות

 קשר מובהק בין רמת שביעות הרצון של המנחים קיומו של יעים על הממצאים מצב

מטכנולוגיות הוראה ספציפית לבין רמת שביעות רצונם מרמת האינטראקציה 

למרות שמדובר במתאם ולא בקשר סיבתי . הטכנולוגיהאותה המתאפשרת באמצעות 

ניתן לשער שרמת שביעות הרצון הכללית של המנחים מושפעת ממידת 

קציה עם הסטודנטים במהלך המפגש החי וגם מרמת השתתפותם של האינטרא

  . הסטודנטים במפגש

  שלמרות המודעות וההכרה של המנחים עולה מתוך התשובות לשאלות פתוחות

המנחים מעדיפים הוראה והנחיה פנים אל המקוונת בגמישות שמציעה הטכנולוגיה 

אינטראציה עם יים לקאפשרות ה החוזר על עצמו הואקרי יהנימוק הע. פנים

המנחים רואים באינטראקציה ובדיאלוג בינם לבין הסטודנטים ובין . הסטודנטים

להבדיל ולהבחין מתהליך  –הסטודנטים לבין עצמם את לב ליבו של תהליך הנחיה 

ואת זה לא ניתן לעשות , הבהרות, ליבון בעיות, הנחיה דורשת אינטרקציה. ההוראה

 .ללא אינטראקציה

 בהעדפתם את טכנולוגיית בה המרכזית שהשפיעה על המנחים הסי ,בהתאם

 . היא האינטראקציה הרבה יותר המתאפשרת באמצעות טכנולוגיה זו האלומנייט

 נראה , למרות הביקורת הנמתחת על ידי המנחים על טכנולוגיה זו או אחרת

טכנולגיות השונות מחזקת את ה שלהם בהנחיה באמצעותהתנסות המעשית שה

מהמנחים  80%מעל  .השונות ההוראה טכנולוגיותבאמצעות  שיך ולהנחותלהמ רצונם

וראה בה המדווחים כי בסמסטר הבא יבחרו להמשיך ולהנחות באמצעות טכנולוגיות ה

ממשתמשי אלומנייט מעוניינים להמשיך  93% .שבו נערך הסקרהנחו בסמסטר 

ם מייחסים שהמנחיחשיבות מחזק את ה זה נתון .ולהנחות בכיתה הווירטואלית

 .לאפשרות לקיים אינטראקציה עם הסטודנטים

  לגבי מרבית המדדים המהותיים שנבחנו במחקר זה דיווחו המנחים שהנחו באמצעות

כמו גם עמדה סקפטית יותר  של שביעות רצוןעל רמה נמוכה יותר   VCטכנולוגיית ה

  .והאפשרות לקיים באמצעותה הוראה יעילהלגבי חשיבותה 
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 קנותדיון ומס 

 

( מנחים ומרכזי הוראה)הדוח הנוכחי מתמקד בנקודות המבט של אנשי סגל ההוראה 

. הנחקרות הסינכרוניות הלוקחים חלק פעיל בהנחיה באמצעות אחת מטכנולוגיות ההוראה

מייצגים את ( VC, אופק, אלומנייט)המנחים  מדגמי המשיבים בכל אחת האוכלוסיות

 .האוכלוסיותהתפלגות המשיבים בקרב כל אחת מן 

, אחוז היענות גבוה. 60%מעל  ממדגמי המשיבים עמד על דבכל אח אחוז ההיענות

אחוז גבוה זה מעיד כנראה על רצונם של המנחים . פ ובכלל"מרשים וחריג בסקרים באו

שדעתם ועמדתם ישמעו וכן מאפשר לתת משקל משמעותי לעמדות ולהעדפות של 

 . רהמנחים כפי שהם באים לידי ביטוי בסק

את הדיון במסקנות אנו בוחרים להתחיל במספר אמירות שנשמעות בקול ברור וחזק 

בעיקר בדברים שנכתבו על ידי המנחים בתשובה לשאלות בהן התבקשו להביע את 

 ( :בשאלות הפתוחות)עמדתם בצורה חופשית 

  אציה שדומה לכיתה וטיאו לפחות בס, של הנחיה במפגשי פנים אל פנים העדפה

 .אינטראקציה יעילה ומיידית עם הלומדים ומאפשרת

  שהפדגוגיה משתנה ויש צורך בפיתוח כלים והתאמת חומרי הלימוד לסביבה   הבנה

 .החדשה

 חשוב למצוא דרכים לשפר . אינטראקציה עם הלומדים היא לב ליבה של ההנחיה

 .אותה בכל טכנולוגיה בה משתמשים

 ושיטות והתאמת חומרי הלמידה ון להיות שותפים אמיתיים לחשיבה על פיתוח רצ

  .ההוראה לסביבה הטכנולוגית

נראה שהמשיבים מציגים עמדה מוסכמת שהאינטראקציה האישית ומפגשי פנים אל פנים 

, יחד עם זאת מרבית המנחים לא מערערים יותר על נחיצותה ,עדיפים על כל חלופה

רבים  ,יתרה מזו. יתחשיבותה ותרומתה הפוטנציאלית של טכנולוגיית ההוראה הסינכרונ

הלומדים  ,מהם מכירים באתגר הפדגוגי שמציבה הטכנולוגיה הסינכרונית בפני המלמדים

  .והמפתחים ומבקשים להיות חלק בחשיבה ובפיתוח הפתרונות

טכנולוגיות ההוראה מעיד כי קבוצה זו של המנחים נמצאת בשלב של אימוץ תהליך זה 

מוסדי להטמיע את הטכנולוגיות באופן מותאם ומצהירה על רצון להיות חלק מהמאמץ ה

חיזוק ותמיכה לעמדה זו נמצא בשיעור הגבוה של המשיבים . ואפקטיבי לתהליך ההנחיה

שמצהירים על כוונתם להמשיך ולהנחות באמצעות טכנולוגיות ההוראה הסינכרונית בהן 

נחיה מן המשיבים  מדווחים כי יבחרו להמשיך להנחות מפגשי ה 80%מעל  . התנסו
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 בחלקם מנחים שדיווחו על רמת שביעות רצון נמוכה ) באמצעות טכנולוגיה סינכרונית

 . (VC-מ

המנחים מדווחים על שני מרכיבים מהותיים ועקרוניים המשפיעים על רמת שביעות הרצון 

האינטראקציה עם הסטודנטים : שלהם מהטכנולוגיה וגם על רמת חווית ההנחיה שלהם

וערוצי תקשורת  אינטראקטיביות. טודנטים במפגש הנחיהורמת ההשתתפות של הס

 ם"את צוותי שהבתפישה שמנחה משמשים גם כאבני יסוד שמרכיבים אלה ה -מגוונים 

  :בפיתוח והתאמה של מערכות הלמידה הסינכרוניות לצורכי ההוראה באופ

כפי שהתקבל  גם בתשובות  ,הקשיים והאתגרים, הבעיותהמשוב של המנחים לגבי 

מתייחס לשני מרכיבים , אלות הסגורות וגם במענה נרחב ומפורט לשאלות הפתוחותלש

כושר  לא להחמיץ שעתהוא האתגר האמיתי העומד היום בפני המערכת . אלו בהרחבה

 .ולהמשך הפיתוח וההטמעהלעשיה  אותםולרתום של מנחים אלה לשמוע את קולם 

 :לשמירת המומנטום  םאנו ממליצים על מספר צעדי

 האלומנייט  הינה טכנולוגיית ההוראה המועדפת על  – תנולוגיית ההוראה הסינכרוניטכ

המנחים באמצעותה דיווחו על . ידי המנחים להנחיה של מפגשי הנחיה חיים ברשת

דירוג הגבוה ביותר לגבי מרבית הפרמטרים שנבחנו ובמו כן הביעו את רצונם ה

מומלץ . פ"ראה האקדמית באוואמונתם בפוטנציאל ובאפשריות שהיא מעמידה להו

 הלהקים צוות חשיבה פדגוגי משותף המשלב מנחים מרכזים ואנשי פדגוגיה וטכנולוגי

ת "ם להמשך פיתוח והטמעה של טכנולוגיית האלומנייט בהוראה האופי"משה

 .ולחשיבה על אופני השימוש בטכנולוגיות האחרות

 פ לשלב "חים נוספים באולהיעזר במנחים שחוו חוויות הנחיה חיוביות לסייע למנ

 .טכנולוגיה בתהליכי ההנחיה
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 נספחים 

 

 טכנולוגית ההוראה סינכרוניות 3שאלוני הסקר  –  1-3 ים נספח

  שאלון מנחים אופק – 1נספח 

  שאלון מנחים אלומנייט  – 2נספח 

  שאלון מנחים  – 3נספחVC      

 

 שאלון למנחים באופק – 1נספח 

  קשאלון למנחים באופ

 ה/מנחה יקר

או , אופק, ווידיאו קונפרנס: מזה מספר סמסטרים הנך מנחה באמצעות אחת מהטכנולוגיות

 . או חווה צילום של מפגשי ההנחיה שלך במהלך המפגש/כיתה וירטואלית ו

חשוב לנו , פ"על מנת לשפר וליעל את השימוש בטכנולוגיות השונות לקידום ההוראה באו

 משפיע השימוש בטכנולוגיה על ההנחיה  מאוד ללמוד כיצד לדעתך

  .הערות והארות לשיפור התהליך, ולקבל ממך משוב

  

 . י מעט מזמנך בכדי לענות עליו/נודה לך מאוד אם תקדיש, ב שאלון קצר"מצ

התשובות ישמשו לצרכים סטטיסטיים בלבד וישמרו במחלקה . השאלון הינו אנונימי 

 .םללא אפשרות לזהות את המשיבי להערכה

אם הנך מנחה ביותר מטכנולוגיה אחת אנא התייחס בתשובותיך לטכנולוגיה בה מתמקד  

 .השאלון המצורף

  

 תודה על שיתוף הפעולה

           המחלקה להערכה 

 ר רלי בריקנר"ד

 (ם"שה)המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק 

 אלחסיד-עדנה טל
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 לשימוש משרדי

 

 מין. 1

  

 נקבה 

 זכר 

 

 

 

 מרכז הוראה. 2

  

 ל 

 כ 

 

 

 

 ?הנחיה מוגברת. 3

  

 ל 

 כ 

 

 

 

 

 :גבוהה יותר באיזה מהאולפנים לימדת בתדירות. 4

 

  (חדשים)ירוקים 

 כחולים 

 

 

 

 משתתפים( חי)בדרך כלל במפגשי ההנחיה באופק . 5

  

 מרבית הסטודנטים הרשומים 

 שומיםכמחצית מהסטודנטים הר 

 סטודנטים בודדים 

 כלל לא משתתפים 
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 שביעות רצון מההנחיה באמצעות אופק

 .גבוהה יותרי על השאלות הבאות בהתייחס לאולפנים בהם לימדת בתדירות /אנא ענה 

 , בעקבות התנסותך בהנחיה באמצעות מפגשים חיים באופק 

 מהי מידת שביעות רצונך 

 

  
רבה 

 מאוד

לא  כלל לא מעטה יתבינונ רבה

 רלוונטי

מההנחיה באמצעות -  כלליבאופן . 6

 אופק
      

מהאינטראקציה שלך עם הסטודנטים . 7

 בבית במהלך ההנחיה
      

מההשתתפות הפעילה של . 8

 הסטודנטים במהלך ההנחיה

 

      

 

 

מח לקבל הערות נש, בעקבות התנסותך בהנחיה באמצעות מפגשים חיים באופק.9

 :הנוגעות להיבטים השונים של ההנחיהנוספות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שביעות רצון מהטכנולוגיה

 .גבוהה יותרי על השאלות הבאות בהתייחס לאולפנים בהם לימדת בתדירות /אנא ענה

 מהי מידת שביעות רצונך 
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רבה 

 מאוד

לא  כלל לא מעטה בינונית רבה

 רלוונטי

מההיבטים   -כללי באופן. 10

 הטכנולוגיים באופק
      

מיעילות התפקוד של הטכנאים . 11

 המלווים את השיעור
      

מהכלים הטכנולוגיים להנחיה . 12

לוח )העומדים לרשותך באולפן 

Wacom ,כפתורי הניתוב) 

      

אט ככלי לאינטראקציה עם 'מהצ. 13

 הסטודנטים
      

       ממבנה ונוחות האולפן. 14

 

 

באמצעות  של ההנחיה הנוגעות להיבטים הטכנולוגייםנשמח לקבל הערות נוספות . 15

 :אופק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?ת את חווית ההנחיה באמצעות אופק/כיצד היית מתאר

  

חיובית 

 ביותר 

(7) 

שלילית                      

 ביותר 

(1) 

י את חווית /רגד.16

 ההנחיה
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 :מהי מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים

  
ה /מסכים

 מאוד

לא  ניטרלי ה/מסכים

 ה/מסכים

כלל לא 

 ה/מסכים

ההנחיה באמצעות מערכת . 17

 אופק משפרת את ההוראה שלי
     

חווים ( חי)הסטודנטים באופק . 18

חווית למידה חיובית ותורמת 

 (דת מבטךנקו)

     

המפגשים  בהקלטותצפיה . 19

יכולה להחליף את השתתפות 

 במפגש אופק חי הסטודנטים

     

 

 

 ?י להמשיך ולהנחות באמצעות מערכת אופק/האם בסמסטר הבא תבחר. 20

 

 כן 

 לא 

 

 

 

 :י את עמדתך/אנא נמק. 21

  

 

 

 

 

 

 

ניתן )יה באחת מן טכנולוגיות או הסיטואציות הבאות האם התנסית בעבר בהנח. 22

 (:לסמן יותר מתשובה אחת

 

 וידיאו קונפרנס 

 כיתה וירטואלית 

 צילום מפגשי הנחיה בכיתות 
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 צילום באולפן ללא סטודנטים 

 ל"לא התנסיתי באף אחת מן הנ 

 

 

 

 

 ?ה/ה מעדיף/איזו את, יהאו הסיטואציות בהן התנסית בהנח/מבין הטכנולוגיות ו. 23

  

 אופק 

 וידיאו קונפרנס 

  כיתה וירטואלית 

 צילום מפגשי הנחיה בכיתות 

 צילום באולפן ללא סטודנטים 

 

 

 

 :י את העדפתך/נמק. 24

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :נשמח לקבל ממך הערות והארות שיעזרו לשיפור ההנחיה באמצעות מערכת אופק. 25

  

 

 

 

 

 

 

 

 נתוני רקע

 ?פ"כמה סמסטרים הנך מנחה באו. 26

 

 1-10 סמסטרים 

 11-20 סמסטרים 

 21-30 סמסטרים 
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 31-40 סמסטרים 

 41+ 

 

 

 

 ?כמה סמסטרים הנך מנחה קורסים באמצעות טכנולוגיה. 27

 

 סמסטר אחד 

 2-4 סמסטרים 

 5-7 סמסטרים 

 8 רסמסטרים ויות 

 

 

 

 :תחום הקורס בו הנך מנחה. 28

  

 פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריה 

 ניהול וכלכלה 

 מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיה 

 חינוך ולפסיכולוגיה 

 מדעי הטבע והחיים 

 אנגלית 

 מדעי המחשב 

 מתמטיקה 

 תעשייה וניהול 

 לשון ואמנויות, ספרות 

 אחר 

 

 

 

 

 !תודה רבה על שיתוף הפעולה
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 שאלון למנחים באמצעות כיתה וירטואלית – 2נספח 

  שאלון מנחים באמצעות כיתה וירטואלית

 ה/מנחה יקר

, אופק, ווידיאו קונפרנס: מזה מספר סמסטרים הנך מנחה באמצעות אחת מהטכנולוגיות

 . במהלך המפגשאו חווה צילום של מפגשי ההנחיה שלך /ו כיתה וירטואלית או

חשוב לנו , פ"על מנת לשפר וליעל את השימוש בטכנולוגיות השונות לקידום ההוראה באו

 מאוד ללמוד כיצד לדעתך משפיע השימוש בטכנולוגיה על ההנחיה 

  .הערות והארות לשיפור התהליך, ולקבל ממך משוב

  

 . עליוי מעט מזמנך בכדי לענות /נודה לך מאוד אם תקדיש, ב שאלון קצר"מצ

  

התשובות ישמשו לצרכים סטטיסטיים בלבד וישמרו במחלקה . השאלון הינו אנונימי

 .ללא אפשרות לזהות את המשיבים להערכה

  

אם הנך מנחה ביותר מטכנולוגיה אחת אנא התייחס בתשובותיך לטכנולוגיה בה מתמקד 

 .השאלון המצורף

  

  

 תודה על שיתוף הפעולה

  

           המחלקה להערכה

 ר רלי בריקנר"ד

  

 (ם"שה)המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק 

 אלחסיד-עדנה טל
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 לשימוש משרדי

 

 מין. 1

  

 נקבה 

 זכר 

 

 

 

 מרכז הוראה. 2

  

 ל 

 כ 

 

 

 

 ?הנחיה מוגברת. 3

 

 כ 

 ל 

 

 

 

 

 

 שביעות רצון מההנחיה באמצעות כיתה וירטואלית

מהי מידת שביעות , תנסותך בהנחיה במפגשים חיים בכיתה הווירטואליתבעקבות ה

 רצונך 

 

  
רבה 

 מאוד

לא  כלל לא מעטה בינונית רבה

 רלוונטי
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מההנחיה  - כללי באופן. 4

 באמצעות הכיתה הווירטואלית
      

מהאינטראקציה שלך עם . 5

 הסטודנטים בבית במהלך ההנחיה
      

ת הפעילה של מההשתתפו. 6

 הסטודנטים במהלך ההנחיה
      

 

 

 שביעות רצון מהטכנולוגיה

 מהי מידת שביעות רצונך 

 

 כלל לא  מעטה בינונית רבה רבה מאוד  

מההיבטים  -כללי באופן.8

 הטכנולוגיים בכיתה הווירטואלית
     

      מקלות ההפעלה. 9

      מיעילות התמיכה הטכנית. 10

      ממכלול הכלים המוצעים. 11

 

 

 

להיבטים הטכנולוגיים של ההנחיה באמצעות נשמח לקבל הערות נוספות הנוגעות . 12

 : כיתה וירטואלית

  

 

 

 

 

 

 

 

 ?באמצעות כיתה וירטואלית ת את חווית ההנחיה/כיצד היית מתאר
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חיובית 

 ביותר

(7) 

שלילית                      

 ביותר 

(1) 

13 . 

י את חווית /דרג

 ההנחיה

       

 

 :מהי מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים

 

 

ה /מסכים

 מאוד

לא  ניטרלי ה/מסכים

 ה/מסכים

כלל לא 

 ה/מסכים

ההנחיה באמצעות כיתה . 14

וירטואלית משפרת את ההוראה 

 שלי

     

הסטודנטים בכיתה . 15

ואלית חווים חוויית הווירט

מנקודת ) חיובית ותורמת למידה

 (מבטי

     

המפגשים  בהקלטותצפיה . 16

יכולה להחליף את ההשתתפות 

  בכיתה וירטואלית במפגש חי

     

 

 

 

 ?י להמשיך ולהנחות באמצעות הכיתה הווירטואלית/האם בסמסטר הבא תבחר. 17

  

 כן 

 לא 
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 :י את עמדתך/יאנא נמק. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן )האם התנסית בעבר בהנחיה באחת מן הטכנולוגיות או הסיטואציות הבאות . 19

 (:לסמן יותר מתשובה אחת

  

 וידיאו קונפרנס 

 אופק 

 צילום מפגשי הנחיה בכיתות 

 צילום באולפן ללא סטודנטים 

 ל"לא התנסיתי באף אחת מן הנ 

 

 

 

 

 ?ה/ה מעדיף/איזו את, או הסיטואציות בהן התנסית בהנחיה/מבין הטכנולוגיות ו. 20

 

 אופק 

 וידיאו קונפרנס 

  כיתה וירטואלית 

 צילום מפגשי הנחיה בכיתות 

 צילום באולפן ללא סטודנטים 

 

 

 

 :י את עמדתך/נמק. 21

  

 

 

 

 

 

 

 

ארות שיעזרו לשיפור ההנחיה באמצעות הכיתה נשמח לקבל ממך הערות וה. 22
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 :הווירטואלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תוני רקענ

 

 

 ?פ"כמה סמסטרים הנך מנחה באו. 23

 

 1-10 סמסטרים 

 11-20 סמסטרים 

 21-30 סמסטרים 

 31-40 סמסטרים 

 41+ 

 

 

 

 ?כמה סמסטרים הנך מנחה קורסים באמצעות טכנולוגיה. 24

  

 סמסטר אחד 

 2-4 סמסטרים 

 5-7 סמסטרים 

 8 סמסטרים ויותר 

 

 

 :תחום הקורס בו הנך מנחה. 25

 

 פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריה 

 ניהול וכלכלה 

 מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיה 
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 חינוך ולפסיכולוגיה 

 מדעי הטבע והחיים 

 אנגלית 

 מדעי המחשב 

 יקהמתמט 

 תעשייה וניהול 

 לשון ואמנויות, ספרות 

 אחר 

 

 

 

 

 !תודה רבה על שיתוף הפעולה

 

 

 

 שאלון למנחים באמצעות ווידיאו קונפרנס – 3נספח 

 

  שאלון למנחים בווידיאו קונפרנס

 ה/מנחה יקר

או , אופק, ווידיאו קונפרנס: מזה מספר סמסטרים הנך מנחה באמצעות אחת מהטכנולוגיות

 . או חווה צילום של מפגשי ההנחיה שלך במהלך המפגש/כיתה וירטואלית ו

חשוב לנו , פ"על מנת לשפר וליעל את השימוש בטכנולוגיות השונות לקידום ההוראה באו

 מאוד ללמוד כיצד לדעתך משפיע השימוש בטכנולוגיה על ההנחיה 

  .הערות והארות לשיפור התהליך, ולקבל ממך משוב

  

 . י מעט מזמנך בכדי לענות עליו/נודה לך מאוד אם תקדיש, לון קצרב שא"מצ
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התשובות ישמשו לצרכים סטטיסטיים בלבד וישמרו במחלקה . השאלון הינו אנונימי

 .ללא אפשרות לזהות את המשיבים להערכה

  

אם הנך מנחה ביותר מטכנולוגיה אחת אנא התייחס בתשובותיך לטכנולוגיה בה מתמקד 

 .ורףהשאלון המצ

  

  

 תודה על שיתוף הפעולה

  

           המחלקה להערכה

 ר רלי בריקנר"ד

  

 (ם"שה)המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק 

 אלחסיד-עדנה טל

  

 

 

 לשימוש משרדי

 

 מין. 1

  

 זכר 

 נקבה 

 

 

 

 מרכז הוראה. 2

 

 כ 

 ל 

 

 

 ?הנחיה מוגברת. 3
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 כ 

 ל 

 

 

 

    ,טכנולוגית הווידיאו קונפרנס עקבות התנסותך בהנחיה באמצעותב

 מהי מידת שביעות רצונך 

 

  
רבה 

 מאוד

לא  כלל לא מעטה בינונית רבה

 רלוונטי

מההנחיה   -כללי באופן. 4

 (VC)באמצעות וידיאו קונפרנס 
      

מהאינטראקציה שלך עם .5

 הסטודנטים בבית במהלך ההנחיה
      

מהאינטראקציה שלך עם .6

 הסטודנטים בכיתות המרוחקות
      

מההשתתפות הפעילה של .7

 הסטודנטים במהלך ההנחיה
      

 

 

 

נשמח לקבל הערות נוספות , בעקבות התנסותך בהנחיה באמצעות וידיאו קונפרנס. 8

 :הנוגעות להיבטים השונים של ההנחיה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 שביעות רצון מהטכנולוגיה

 מהי מידת שביעות רצונך 
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רבה 

 מאוד

לא  כלל לא מעטה בינונית רבה

 רלוונטי

מההיבטים  - כללי באופן. 9

 הטכנולוגיים בווידיאו קונפרנס
      

מאיכות הווידיאו מהכיתות . 10

ה רואה את /בזמן השידור את)

 (הסטודנטים בכיתות המרוחקות

      

בזמן )מאיכות הקול מהכיתות . 11

ה שומע ושומעים /השידור את

 (אותך

      

       ממבנה כיתות הלימוד. 12

 

 

 

 

של ההנחיה באמצעות  הנוגעות להיבטים הטכנולוגייםנשמח לקבל הערות נוספות . 13

 :וידיאו קונפרנס

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה הן לדעתך . בכיתות הלימוד בשיעורי וידיאו קונפרנס נמוכהנוכחות הסטודנטים . 14

 (:ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)הסיבות העיקריות לכך 

  

 מהבית, במפגשי ההנחיה החיים, רוב הסטודנטים מעדיפים להשתתף 

 רוב הסטודנטים מעדיפים לצפות בהקלטות בזמנם החופשי 
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  מספקיםהתנאים הפיזיים בכיתות הלימוד אינם 

 י/נא פרט. אחר: 

 

 

 

 ?ת את חווית ההנחיה באמצעות וידיאו קונפרנס/כיצד היית מתאר

 

 

חיובית 

 ביותר 

(7) 

שלילית                      

 ביותר 

(1) 

        י את חווית ההנחיה/דרג. 15

 

 

 :מהי מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים

 

  
ה /מסכים

 מאוד

לא  ניטרלי ה/מסכים

 ה/מסכים

כלל לא 

 ה/מסכים

ההנחיה באמצעות ווידיאו . 16

משפרת את ההוראה  (חי)קונפרנס 

 שלי

     

הסטודנטים בווידיאו קונפרנס . 17

חווים חוויית למידה חיובית ותורמת 

 (מנקודת מבטי)

     

המפגשים  בהקלטותצפיה . 18

יכולה להחליף את השתתפות 

במפגש וידיאו קונפרנס הסטודנטים 

 חי

     

 

 ?י להמשיך להנחות באמצעות טכנולוגיות הווידיאו קונפרנס/האם בסמסטר תבחר. 19



 האוניברסיטה הפתוחה                    
 2012דצמבר                                                                   חלקה להערכההמ    

     
      

 55 

 

  

 כן 

 לא 

 

 

 

 :י את עמדתך/אנא נמק. 20

  

 

 

 

 

 

 

 

 :האם התנסית בעבר בהנחיה באחת מן הטכנולוגיות או הסיטואציות הבאות. 21

  

 אופק 

  כיתה וירטואלית 

 צילום מפגשי הנחיה בכיתות 

 צילום באולפן ללא סטודנטים 

 ל"לא התנסיתי באף אחת מן הנ 

 

 

 

 

 ?ה/ה מעדיף/איזו את, או הסיטואציות בהן התנסית בהנחיה/מבין הטכנולוגיות ו. 22

 

 אופק 

 וידיאו קונפרנס 

  כיתה וירטואלית 

 בכיתות צילום מפגשי הנחיה 

 צילום באולפן ללא סטודנטים 

 

 

 :י את עמדתך/נמק. 23
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נשמח לקבל ממך הערות והארות שיעזרו לשיפור ההנחיה באמצעות וידיאו . 24

 :קונפרנס

  

 

 

 

 

 

 

 

 :נתוני רקע

 

 ?פ"כמה סמסטרים הנך מנחה באו. 25

  

 1-10 סמסטרים 

 11-20 סמסטרים 

 21-30 סמסטרים 

 31-40 סמסטרים 

 41+ 

 

 

 

 ?כמה סמסטרים הנך מנחה קורסים באמצעות טכנולוגיה. 26

  

 סמסטר אחד 

 2-4 סמסטרים 

 5-7 סמסטרים 

 8 סמסטרים ויותר 

 

 

 :תחום הקורס בו הנך מנחה. 27

 

 פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריה 

 כלכלהניהול ו 

 מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיה 
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 חינוך ולפסיכולוגיה 

 מדעי הטבע והחיים 

 אנגלית 

 מדעי המחשב 

 מתמטיקה 

 תעשייה וניהול 

 לשון ואמנויות, ספרות 

 אחר 

 

 

 

 !דה רבה על שיתוף הפעולהתוו
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 מנחים באופק –התפלגות תשובות לשאלות הסקר  – 4נספח 

 

 ימוש משרדילש

 זכר נקבה השיבו  

 24 32 56 מין.  1

  57.1% 42.9% 

 כ ל השיבו  

 36 20 56 מרכז הוראה.  2

  35.7% 64.3% 

 כ ל השיבו  

 21 35 56 ?הנחיה מוגברת.  3

  62.5% 37.5% 

 

  

ירוקים  השיבו  
 (חדשים)

 כחולים

 28 23 51 :באיזה מהאולפנים לימדת בתדירות גבוהה יותר.  4

  45.1% 54.9% 

 

מרבית  השיבו  
הסטודנטים 

 הרשומים

כמחצית 
מהסטודנטים 

 הרשומים

סטודנטים 
 בודדים

כלל לא 
 משתתפים

( חי)בדרך כלל במפגשי ההנחיה באופק .  5
 משתתפים

55 1 9 44 1 

  1.8% 16.4% 80.0% 1.8% 

 

 שביעות רצון מההנחיה באמצעות אופק

סטית  עממוצ השיבו שם השאלה
 תקן

לא 
 רלוונטי

 גבוהה בינונית נמוכה

מההנחיה באמצעות  -באופן כללי .  6
 אופק

57 3.6 1.1 0 9 12 36 

      0.0% 15.8% 21.1% 63.2% 

מהאינטראקציה שלך עם .  7
 הסטודנטים בבית במהלך ההנחיה

56 2.6 1.2 1 28 15 12 

      1.8% 50.9% 27.3% 21.8% 
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עילה של מההשתתפות הפ.  8
 הסטודנטים במהלך ההנחיה

56 2.5 1.1 0 29 16 11 

      0.0% 51.8% 28.6% 19.6% 

 

 

 

 

  

 שביעות רצון מהטכנולוגיה

סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

לא 
 רלוונטי

 גבוהה בינונית נמוכה

מההיבטים  -באופן כללי .  10
 הטכנולוגיים באופק

56 4.0 0.8 0 0 17 39 

      0.0% 0.0% 30.4% 69.6% 

מיעילות התפקוד של הטכנאים .  11
 המלווים את השיעור

57 4.4 0.8 0 2 4 51 

      0.0% 3.5% 7.0% 89.5% 

מהכלים הטכנולוגיים להנחיה .  12
, Wacomלוח )העומדים לרשותך באולפן 

 (כפתורי הניתוב

54 4.1 0.8 1 1 11 41 

      1.9% 1.9% 20.8% 77.4% 

ט ככלי לאינטראקציה עם א'מהצ.  13
 הסטודנטים

55 3.2 1.0 0 9 28 18 

      0.0% 16.4% 50.9% 32.7% 

 35 18 3 0 0.9 3.8 56 ממבנה ונוחות האולפן.  14

      0.0% 5.4% 32.1% 62.5% 

  

 גבוהה בינונית נמוכה סטית תקן ממוצע השיבו שם השאלה

 20 30 4 1.5 4.9 54 י את חווית ההנחיה/דרג.  16

      7.4% 55.6% 37.0% 
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סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

כלל לא 
 ה/מסכים

לא 
/מסכים

 ה

מסכי ה/מסכים ניטרלי
ה /ם

 מאוד

ההנחיה באמצעות .  17
מערכת אופק משפרת את 

 ההוראה שלי

57 3.1 1.2 5 12 18 15 7 

      8.8% 21.1% 31.6% 26.3% 12.3
% 

פק הסטודנטים באו.  18
חווים חווית למידה ( חי)

נקודת )חיובית ותורמת 
 (מבטך

57 3.3 1.1 4 10 11 27 5 

      7.0% 17.5% 19.3% 47.4% 8.8% 

צפיה בהקלטות .  19
המפגשים יכולה להחליף 

את השתתפות הסטודנטים 
 במפגש אופק חי

56 3.1 1.3 7 16 9 15 9 

      12.5% 28.6% 16.1% 26.8% 16.1
% 

 

 

  

 לא כן השיבו  

י להמשיך ולהנחות /האם בסמסטר הבא תבחר.  20
 ?באמצעות מערכת אופק

57 47 10 

  82.5% 17.5% 

 

כיתה  וידיאו קונפרנס השיבו  

 וירטואלית

צילום 

מפגשי 

הנחיה 

 בכיתות

צילום 

באולפן 

ללא 

 סטודנטים

לא 

התנסיתי 

באף 

אחת מן 

 ל"הנ

האם התנסית בעבר .  22

טכנולוגיות בהנחיה באחת מן 

ניתן )או הסיטואציות הבאות 

 (:לסמן יותר מתשובה אחת

57 10 7 6 12 29 

  17.5% 12.3% 10.5% 21.1% 50.9% 
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וידיאו  אופק השיבו  

 קונפרנס

כיתה 

 וירטואלית

צילום 

מפגשי 

הנחיה 

 בכיתות

צילום 

באולפן 

ללא 

 סטודנטים

או /מבין הטכנולוגיות ו.  23

ית הסיטואציות בהן התנס

 ?ה/ה מעדיף/איזו את, בהנחיה

23 16 2 0 3 2 

  69.6% 8.7% 0.0% 13.0% 8.7% 

 

 נתוני רקע

 1-10 השיבו  

 סמסטרים

11-20 

 סמסטרים

21-30 

 סמסטרים

31-40 

 סמסטרים

41+ 

כמה סמסטרים הנך מנחה .  26

 ?פ"באו

56 7 11 11 16 11 

  12.5% 19.6% 19.6% 28.6% 19.6% 

 

 

 

ר סמסט השיבו  

 אחד

2-4 

 סמסטרים

5-7 

 סמסטרים

8 

סמסטרים 

 ויותר

כמה סמסטרים הנך מנחה קורסים .  27

 ?באמצעות טכנולוגיה

56 5 22 11 18 

  8.9% 39.3% 19.6% 32.1% 
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, היסטוריה השיבו  

פילוסופיה 

ומדעי 

 היהדות

ניהול 

 וכלכלה

סוציולוגי

מדע , ה

המדינה 

 ותקשורת

חינוך 

ולפסיכו

 לוגיה

מדעי 

בע הט

 והחיים

מדעי 

 המחשב

מתמטי

 קה

תעשי

יה 

 וניהול

, ספרות

לשון 

ואמנויו

 ת

תחום .  28

הקורס בו 

הנך 

 :מנחה

56 8 7 14 5 7 4 6 1 4 

  14.3% 12.5% 25.0% 8.9% 12.5% 7.1% 10.7% 1.8% 7.1% 
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 מנחים באמצעות כיתה וירטואלית –התפלגות תשובות לשאלות הסקר  – 5נספח 

 

 לשימוש משרדי

 זכר נקבה השיבו  

 13 16 29 מין.  1

  55.2% 44.8% 

 כ ל השיבו  

 15 14 29 מרכז הוראה.  2

  48.3% 51.7% 

 ל כ השיבו  

 14 15 29 ?הנחיה מוגברת.  3

  51.7% 48.3% 

 

 שביעות רצון מההנחיה באמצעות כיתה וירטואלית

סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

לא 
 רלוונטי

 גבוהה ינוניתב נמוכה

מההנחיה באמצעות הכיתה  -באופן כללי .  4
 הווירטואלית

29 4.0 0.7 0 0 7 22 

      0.0% 0.0% 24.1% 75.9% 

מהאינטראקציה שלך עם הסטודנטים .  5
 בבית במהלך ההנחיה

28 3.4 1.1 0 4 11 13 

      0.0% 14.3% 39.3% 46.4% 

מההשתתפות הפעילה של הסטודנטים .  6
 מהלך ההנחיהב

28 3.0 1.0 1 9 11 7 

      3.7% 33.3% 40.7% 25.9% 
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 שביעות רצון מהטכנולוגיה

סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

כלל 
 לא

רבה  רבה בינונית מעטה
 מאוד

מההיבטים  -באופן כללי .  8
 הטכנולוגיים בכיתה הווירטואלית

28 4.0 0.7 0 0 7 14 7 

      0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 

 9 17 2 0 0 0.6 4.3 28 מקלות ההפעלה.  9

      0.0% 0.0% 7.1% 60.7% 32.1% 

 15 8 4 0 0 0.8 4.4 27 מיעילות התמיכה הטכנית.  10

      0.0% 0.0% 14.8% 29.6% 55.6% 

 7 11 8 1 0 0.9 3.9 27 ממכלול הכלים המוצעים.  11

      0.0% 3.7% 29.6% 40.7% 25.9% 

 

 

סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

 גבוהה בינונית נמוכה

 20 8 0 0.9 5.9 28 י את חווית ההנחיה/דרג.  13

      0.0% 28.6% 71.4% 

 

 

 שם השאלה

סטית  ממוצע השיבו
 תקן

כלל לא 
 ה/מסכים

לא 
 ה/מסכים

/מסכים ה/מסכים ניטרלי
 ה מאוד

ההנחיה באמצעות כיתה .  14
ת את ההוראה וירטואלית משפר

 שלי

28 3.2 1.1 2 4 13 5 4 

      7.1% 14.3% 46.4% 17.9% 14.3% 

הסטודנטים בכיתה .  15
הווירטואלית חווים חוויית למידה 

 (מנקודת מבטי)חיובית ותורמת 

29 3.8 1.0 1 2 5 15 6 

      3.4% 6.9% 17.2% 51.7% 20.7% 

צפיה בהקלטות המפגשים .  16
ההשתתפות  יכולה להחליף את

 במפגש חי בכיתה וירטואלית

29 2.7 1.2 6 8 6 8 1 

      20.7% 27.6% 20.7% 27.6% 3.4% 
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 לא כן השיבו  

י להמשיך ולהנחות /האם בסמסטר הבא תבחר.  17
 ?באמצעות הכיתה הווירטואלית

27 25 2 

  92.6% 7.4% 

 

וידיאו  השיבו  
 קונפרנס

צילום   אופק
מפגשי 
הנחיה 
 תבכיתו

צילום 
באולפן 

ללא 
 סטודנטים

לא 
התנסיתי 

באף 
אחת מן 

 ל"הנ

האם התנסית בעבר .  19
בהנחיה באחת מן הטכנולוגיות 

ניתן )או הסיטואציות הבאות 
 (:לסמן יותר מתשובה אחת

29 5 8 1 4 16 

  17.2% 27.6% 3.4% 13.8% 55.2% 

 

וידיאו  אופק השיבו  
 קונפרנס

כיתה 
 וירטואלית

צילום 
 מפגשי
הנחיה 
 בכיתות

צילום 
באולפן 

ללא 
 סטודנטים

או הסיטואציות בהן /מבין הטכנולוגיות ו.  20
 ?ה/ה מעדיף/איזו את, התנסית בהנחיה

12 1 1 9 1 0 

  8.3% 8.3% 75.0% 8.3% 0.0% 

 

 :נתוני רקע

 1-10 השיבו  
 סמסטרים

11-20 
 סמסטרים

21-30 
 סמסטרים

31-40 
 סמסטרים

41+ 

 9 4 5 7 4 29 ?פ"ים הנך מנחה באוכמה סמסטר.  23

  13.8% 24.1% 17.2% 13.8% 31.0% 

 

סמסטר  השיבו  
 אחד

2-4 
 סמסטרים

5-7 
 סמסטרים

8 
סמסטרים 

 ויותר

כמה סמסטרים הנך מנחה קורסים באמצעות .  24
 ?טכנולוגיה

29 4 9 8 8 

  13.8% 31.0% 27.6% 27.6% 
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היסטו השיבו  
, ריה

פילוסו
פיה 

ומדעי 
הדוהי
 ת

ניהול 
 וכלכלה

סוציולוג
מדע , יה

המדינה 
ותקשור

 ת

מדעי 
הטבע 
 והחיים

מדעי  אנגלית
 המחשב

, ספרות מתמטיקה
לשון 

 ואמנויות

 אחר

תחום .  25
הקורס בו הנך 

 :מנחה

29 2 3 1 1 14 5 1 1 1 

  6.9% 10.3% 3.4% 3.4% 48.3% 17.2% 3.4% 3.4% 3.4% 
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 מנחים באמצעות ווידיאו קונפרנס –הסקר  התפלגות תשובות לשאלות – 6נספח 

 לשימוש משרדי

 נקבה זכר השיבו  

 11 12 23 מין.  1

  52.2% 47.8% 

 ל כ השיבו  

 4 19 23 מרכז הוראה.  2

  82.6% 17.4% 

 ל כ השיבו  

 16 7 23 ?הנחיה מוגברת.  3

  30.4% 69.6% 

 

  

סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

לא 
 ירלוונט

 גבוהה בינונית נמוכה

מההנחיה באמצעות  -באופן כללי .  4
 (VC)וידיאו קונפרנס 

23 3.2 1.2 0 6 7 10 

      0.0% 26.1% 30.4% 43.5% 

מהאינטראקציה שלך עם .  5
 הסטודנטים בבית במהלך ההנחיה

23 2.5 1.3 0 12 6 5 

      0.0% 52.2% 26.1% 21.7% 

מהאינטראקציה שלך עם .  6
 הסטודנטים בכיתות המרוחקות

23 2.8 1.3 4 8 5 6 

      21.1% 42.1% 26.3% 31.6% 

מההשתתפות הפעילה של .  7
 הסטודנטים במהלך ההנחיה

22 2.6 1.3 0 11 5 6 

      0.0% 50.0% 22.7% 27.3% 
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 שביעות רצון מהטכנולוגיה

סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

לא 
 רלוונטי

 גבוהה וניתבינ נמוכה

מההיבטים הטכנולוגיים  -באופן כללי .  9
 בווידיאו קונפרנס

23 3.5 1.0 1 3 8 11 

      4.5% 13.6% 36.4% 50.0% 

בזמן )מאיכות הווידיאו מהכיתות .  10
ה רואה את הסטודנטים /השידור את

 (בכיתות המרוחקות

23 3.3 1.0 4 5 4 10 

      21.1% 26.3% 21.1% 52.6% 

בזמן )מאיכות הקול מהכיתות .  11
 (ה שומע ושומעים אותך/השידור את

23 3.2 0.9 2 6 5 10 

      9.5% 28.6% 23.8% 47.6% 

 11 6 3 2 1.1 3.6 22 ממבנה כיתות הלימוד.  12

      10.0% 15.0% 30.0% 55.0% 

 

 

  

  

רוב  השיבו  
הסטודנטים 

מעדיפים 
, להשתתף
במפגשי 
ההנחיה 

, החיים
 תמהבי

רוב 
הסטודנטים 

מעדיפים 
לצפות 

בהקלטות 
בזמנם 
 החופשי

התנאים 
הפיזיים 
בכיתות 
הלימוד 

אינם 
 מספקים

נא . אחר
 :י/פרט

נוכחות הסטודנטים בכיתות הלימוד .  14
מה הן לדעתך . בשיעורי וידיאו קונפרנס נמוכה

ניתן לסמן יותר )הסיבות העיקריות לכך 
 (:מתשובה אחת

23 6 20 1 6 

  18.2% 60.6% 3.0% 18.2% 
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סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

 גבוהה בינונית נמוכה

 6 13 4 1.8 4.1 23 י את חווית ההנחיה/דרג.  15

      17.4% 56.5% 26.1% 

 

  

סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

כלל לא 
 ה/מסכים

לא 
 ה/מסכים

ניטר
 לי

מסכי ה/מסכים
ה /ם

 מאוד

ת ההנחיה באמצעו.  16
משפרת ( חי)ווידיאו קונפרנס 
 את ההוראה שלי

23 2.7 1.3 6 5 5 5 2 

      26.1% 21.7% 21.7
% 

21.7% 8.7% 

הסטודנטים בווידיאו .  17
קונפרנס חווים חוויית למידה 

מנקודת )חיובית ותורמת 
 (מבטי

23 3.0 1.1 2 6 7 7 1 

      8.7% 26.1% 30.4
% 

30.4% 4.3% 

 צפיה בהקלטות.  18
המפגשים יכולה להחליף את 

השתתפות הסטודנטים 
 במפגש וידיאו קונפרנס חי

23 2.4 1.2 5 10 1 7 0 

      21.7% 43.5% 4.3% 30.4% 0.0% 

 

 

  

 לא כן השיבו  

י להמשיך להנחות באמצעות /האם בסמסטר תבחר.  19
 ?טכנולוגיות הווידיאו קונפרנס

23 19 4 

  82.6% 17.4% 
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כיתה  אופק השיבו  
 וירטואלית

צילום 
מפגשי 
הנחיה 
 בכיתות

צילום 
באולפן 

ללא 
 סטודנטים

לא 
התנסיתי 

באף 
אחת מן 

 ל"הנ

האם התנסית בעבר בהנחיה באחת מן .  21
ניתן : )הטכנולוגיות או הסיטואציות הבאות

 (לסמן יותר מתשובה אחת

23 13 2 2 6 6 

  56.5% 8.7% 8.7% 26.1% 26.1% 

 

  

וידיאו  אופק השיבו  
 קונפרנס

כיתה 
 וירטואלית

צילום 
מפגשי 
הנחיה 
 בכיתות

צילום 
באולפן 

ללא 
 סטודנטים

או /מבין הטכנולוגיות ו.  22
, הסיטואציות בהן התנסית בהנחיה

 ?ה/ה מעדיף/איזו את

15 2 10 0 3 0 

  13.3% 66.7% 0.0% 20.0% 0.0% 

 

 :נתוני רקע

 1-10 השיבו  
 סמסטרים

11-20 
 םסמסטרי

21-30 
 סמסטרים

31-40 
 סמסטרים

41+ 

 5 3 4 4 7 23 ?פ"כמה סמסטרים הנך מנחה באו.  25

  30.4% 17.4% 17.4% 13.0% 21.7% 

 

סמסטר  השיבו  
 אחד

2-4 
 סמסטרים

5-7 
 סמסטרים

8 
סמסטרים 

 ויותר

כמה סמסטרים הנך מנחה .  26
 ?קורסים באמצעות טכנולוגיה

23 4 5 6 8 

  17.4% 21.7% 26.1% 34.8% 
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, היסטוריה השיבו  
פילוסופיה 

ומדעי 
 היהדות

ניהול 
 וכלכלה

, סוציולוגיה
מדע 

המדינה 
 ותקשורת

חינוך 
 ולפסיכולוגיה

 מתמטיקה

 1 2 4 14 2 23 :תחום הקורס בו הנך מנחה.  27

  8.7% 60.9% 17.4% 8.7% 4.3% 
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 מנחים באופק –תשובות לשאלות פתוחות – 7נספח 

 

נשמח לקבל הערות , התנסותך בהנחיה באמצעות מפגשים חיים באופק בעקבות

 :נוספות הנוגעות להיבטים השונים של ההנחיה

 

 

 החיסרון הגדול ביותר הוא הסירבול . להנחיה באופק יש יתרונות ויש גם חסרונות

דורשת הרבה סבלנות , אט לשידור'ההשהיה מהצ, באינטראקציה עם הסטודנטים

הצורך , מעבר לכך. הוא אפשרי אבל זה דורש עצבים חזקים. יוןומקשה על יצירת ד

. להיות מאורגן ומסודר והיכולת להשתמש בטכנולוגיות מעשיר את השיעור מאד

 (.תמונות וסרטוני וידיאו, מצגות)

  הקלטות המפגשים שאינן קיימות בקורסים פנים אל פנים גורמות למספר הקטן של

 משתתפים

 הורסות ( מחשבי הסטודנטים -פ "מחשבי האו)תקשורת יש מפגשים שבהם בעיות ה

 . לחלוטין את השתתפות הסטודנטים

  מקשה על . חבל שיש פער זמנים בין השאלות לקבלת נתגובות מהסטודנטים

 האינטראקטיביות של המפגשים 

 לא ניתן לפרט בשאלון נקודתי הערות רחבות. 

 רקציה אמיתי עם הסטודנטית מבחינתי אופק זו ברירת מחדל שכן היכולת ליצור אינט

 .  כמעט ולא קיימת

 היא , לפחות בקורס שלי, הבדידות של המנחה היא גדולה וההענות של הסטודנטים

 . קטנה יחסית

  הטכנולוגיה מתקדמת אך ללא אינטראקציה אמיתית יש בעיה בדיונים בעיקר במדעי

. טרם בחינה י אופק הופכים לסיכום מוקלט שסטודנטים מאזינים לושיעור. החברה

 .לעיסה לאין קץ

 נראה לי שהשימוש בטכניקת אופק דורשת אמצעים ויזואליים הרבה יותר משוכללים .

הסתמכות על המצגת .במילים אחרות דרושה הכנה של מצגת יעודית ששל כל הקורס

משאירה את ההצלחה או הכישלון בשאלה האם המנחה עובר ( או לא)שהמנחה מכין 

נה של מצגת מיוחדת להוראה באופק ואז נראה לי שטכניקה זו דרושה הכ.מסך או לאו

 .עשויה להצלחה גדולה יותר

 אבל מאוד מאוד קשה ללמד באופק ללא , אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי

, גם לגבי הזמן.צריך לחשוב על שינוי הפורמט. אינטראקציה או פידבק מהסטודנטים

 . ום שעתייםכדאי לשקול להפוך את השיעור לשעה וחצי במק
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 היות ומרבית , בנוסף. יש לחשוב על דרכים לשיפור האינטראקציה עם הסטודנטים

רצוי למצוא דרך איך לשתף אותם , הסטודנטים לא משתתפים בשידורים החיים

 . בדיאלוג

 הדיליי בשידור מפריע ליצירת דיון.קושי שלא רואים את הסטודנטים . 

בעיית ניתוקים של . דיבור הוא בעייתיהצורך של הסטודנטים לכתוב ולא לענות ב

 .השידור לפעמים

 זה הסמסטר הראשון שאני מנחה באופק. 

בסופו של דבר במפגשי האופק החיים לא היתה לי אינטראקציה עם סטודנטים מעבר 

במפגשים הראשונים . אט על שגיאות ברישום בלוח'הערות של סטודנטים בצ 3-4-ל

אני לא מסוגל גם .אז הפסקתי, יבלתי תשובותאך לא ק, עוד ניסיתי לשאול שאלות

אט שממוקם בכלל על מסך אחר 'וגם לעקוב אחרי הצ, גם לכתוב על הלוח, לדבר

בלי )יש הבדל גדול בין שאלה שנשאלת בכיתה וכולם שומעים אותה מיד . לגמרי בצד

אט שכל עוד לא 'לבין צ, (להפסיק כל דבר אחר ורק להקשיב ולשמוע אם נאמר משהו

 .לא יודעים שנשאל משהו, קים אקטיבית אם נכתב בו משהובוד

 .כיתהים עם סטודנטים בשיעורהמפגשים הם יותר הרצאות מול המצלמה מאשר 

 גם כשהם לא , לצערי הרב גיליתי שסטודנטים מאוד אוהבים את מפגשי האופק

ואשר , המפגשים מתאימים יותר לסטודנטים המבינים את החומר. מתאימים להם

סטודנטים . וידגיש נקודות מפתח חשובות" שיעשה סדר בדברים"למישהו  זקוקים

ואלו לא , ולאינטראקציה רבה יותר עם המנחה, חלשים יותר זקוקים למגע ישיר

 .מאפיינים את מפגשי האופק

 בשל הטכנולוגיה זה לוקח זמן רב . עולה אצלי שאלה עד כמה לערב את הסטודנטים

 אך הם אינם רבים. שני זה כן תורם למשתתפים מצד. ומקשה על הצפייה בהקלטות

 עד כדי כך שלא שווה להם להתאמץ . האינטראקציה עם הסטודנטים מאד בעייתית

כך ששאלות , אט'לוקח המון זמן לתקשר איתם באמצעות הצ. החי שיעורולהשתתף ב

שלהם מגיעות אל המנחה דקות ארוכות אחרי שהתקדם בהרצאה ועבר לנושאים 

. המתיש את הדובר ובוודאי את השומעים לו, מצב של נאום חד כיווני נוצר. אחרים

לא סתם ההרצאות . זה מאד לא מוצלח, שעות 3כאשר מדובר במפגש בן 

 .מאופיינות במשך הזמן הקצר שלהן TEDבפלטפורמה דומה של 

 במיוחד בגלל האינטראקציה המעטה , זה משהו אחר לגמרי מאשר להרצות בכיתה

למשל העובדה שמספיקים הרבה , יש לזה יתרונות ברורים, עם זאת. עם הסטודנטים

 .יותר חומר מאשר בכיתה

  כמעט ולא מגיעים סטודנטים , (לא מתייחסת לסמסטרים קודמים)בסמסטר הנוכחי

והסטודנט שניים שמגיעים לא משתתפים כלל כך שאין כל שיתוף , למפגשים החיים

 .והדבר מפריע לי מאוד, פעולה
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 אט מפגר בזמן שעד שהוא מגיע אתה כבר נמצא במקום 'סית של צהבעיה הקלא

אן אם אתה שואל שאלה אז אתה חייב לחכות הרבה זמן עד שהתשובה . אחר

 ..מגיעה

 הבעיה הגדולה היא שהמפגשים אינם אינטרקטיביים 

 כי זמן התגוה בין , הוא היכולת לשאול שאלות תוך כדי השיעור, הדבר שהכי חסר

 .הוא ארוך, ן קבלת מענהלבי, שאלת השאלה

  מאחר שבאפשרות . אינטנסיבית יותר" שיווקית"להערכתי יש לעשות פעילות

מרביתם לא נוכחית בשידור ( כיומיים אחרי החי)הסטודנט לצפות בשיעור המוקלט 

לא בטוח )סטודנטים ואין ספק שהאינטראקציה טובה  10לעיתים יש , כ"סה. החי

כך שמרביתם , אך הקורס מונה קרוב למאה, (יותר שניתן היה לקיים אותה עם הרבה

אני מסיקה כי חלק גדול מהם מקפיד , מתוך התקשורת עימם, עם זאת. לא נוכחים

מאשר עם )לצפות לפחות במוקלט והתקשורת עימם נעימה מאוד ופחות פורמאלית 

 (.סטודנטים בהנחיה רגילה

 חייבים להפוך את הטכנולוגיה ליותר אינטראקטיבית. 

 מלבד לסטודנט )למעשה זו הרצאה מוקלטת . 'מפגש'ט ואין משמעות למושג כמע

 (אחד או שניים שטורחים להסתכל בזמן אמת

 

 

נשמח לקבל הערות נוספות הנוגעות להיבטים הטכנולוגיים של ההנחיה 

 :באמצעות אופק

 

 המצלמה , לעתים יש סירבול. מאתגר, ההרגשה היא קצת של טייס במנוע סילון

חוץ מזה זה בהחלט , הלוח הוירטואלי שלא תמיד נענה, ורשת כוונוןהעילית שד

 .מעשיר ונחמד

  ההשלכות הן . בין זמן השידור לזמן אמת( לפעמים מעל לדקה)יש דיליי גדול מאד

איני יודע אם אפשר . שהאינטראקציה עם הסטודנטים נעשית ארוכה ומסורבלת יותר

 .לתקן את זה

 0- על החולצה והוא בלוי וקרוע והוא לא תמיד נוח המיקרופון תמיד לא נתפס לי. 

 .הצאט אינו נוח כי הוא על מחשב נפרד וזה הפוגע ברצף ההוראה -1

 .הצאט איטי וההשהייה הקיימת מנמיכה את יעילות ההוראה -2

השולחן פשוט קטן פיזית בגלל ריבוי . השולחן הפיזי אינו מאפשר לשים דפים -3

ורמים דבר כי האלמנט של הכנסתי לשידור על ידי המקלדות והמסכים שכרגע לא ת

 .מסך מגע הוא שולי ומיותר
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 :וכעת לבעיות הגדולות

לא ניתן במהלך השידור לקבוע נקודות ציון ולכן לא ניתן  -הבעייה העיקרית  -4

חסרון זה הוא כל כך גדול שכבר כעת אני . במהלך השידור להכין אינדקס למפגש

 . מתעצבן

( למרות שלי אישית אין חוויה כזאת)ת שידורי אופק לא עולים מייד  לעיתים קרובו -5

השידור חייב לעלות לאתר מייד בסיום או בבוקר העוקב ולא להמתין . וזה לא טוב

 .שעות 48לעיתים 

השאלה היחידה . בעיית המיזוג באולפנים היא בעייה ידועה אין לה פתרון  -6

 .ר את הבעייה העומדת לדיון האם בכלל מישהו רוצה לפתו

 בילינו"אטים ובחלק גדול מהזמן 'במהל חלק מהמפגשים היו לסטודנטים ולי שני צ "

 .לאחרונה הבעיה טופלה. אטים נפרדים'בצ

 מאוד מקצועי וחביב, במיוחד ראובן, הטכנאים מצוינים . 

  לדעתי השידורים שלנו נראים לא מפתים מבחינה ויזואלית ומבחינת השימוש

דנטים שלנו רגילים לטכנולוגיה הייטק ולמראה של אתרי אינטרנט הסטו. בפרופילים

אנחנו כמו שידורי הטלוויזיה . אין כמעט ניצול של הכלי הזה. רווים בגירויים ויזואליים

 . החינוכית של פעם

  קשה להבדיל ביניהם (: אלא תמונות ללחיצה על מסך, אינם כפתורים)כפתורי הניתוב

 .צוב שלהם למשהו שנתפס במבט אחדצריך לההחליף את העי. במבט

העט מחבר אוטומטית דברים ( eBeam)בכתיבה על הלוח : wacomכתיבה על לוח 

וכל , קשה לעשות דברים אלמנטריים כמו למשל קו ְמֻקוְַקו. שלא צריכים להתחבר

מכתיבה  4הכתיבה איטית לפחות פי .מחייב מחיקה וכתיבה מחדש= כתיבה של סימן 

התוכנה מחייבת מעקב מתמיד אחרי תוצאות הכתיבה . ומבזבזת זמן, בטושים על לוח

 (.כיתהכמו על לוח ב)ולא מאפשרת כתיבה תוך כדי מבט למקום אחר , על הלוח

. כולל כוון מימין לשמאל)אינו מאפשר הקלדת טקסט עברי  eBeam: כתיבת טקסט

למשפטים אפשר לאלתר (. הוא מאפשר כתיבת טקסט עברי עם כוון ויישור לא נכון

 .קצרים וזהו

לפעמים עדיין פתוחים החלונות של המנחה , בהגעה לאולפן: התארגנות למפגש

צבעי : לדוגמה. הגדרות התוכנה משתנות לפי כל מה שמנחים קודמים שינו. הקודם

זה מחייב לפני כל תחילת . שונים בכל פעם eBeam-ברירת המחדל של הכלים ב

לבחור מחדש צבעים סבירים )ב לקדמותו ןלהחזיר את המצ, מפגש לטפל בכלים

היה עדיף לשמור את . לא תמיד יש מספיק זמן להתארגן בכניסה למפגש(. לכתיבה

 (.משתמש נפרד לכל מנחה: כלומר)סביבת העבודה למפגש הבא 

קשה להכניס בו את כל המידע שצריך להכנס . הלוח עליו כותבים קטן: שטח הלוח

הלוח ממלא , מעבר לכך. לגמרי פשוט במתמטיקהבמבט אחד בפתרון של תרגיל לא 

שמדדתי מלאים בדברים שאין  38%-שאר ה. משטח המסך המשודר 62%-רק כ
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ידוע לי שיש אפשרות . כמו סרגלי הכלים של התוכנה, לסטודנטים כל צורך בהם

ובחירת כלים היא פעולה , אבל אז אין גישה ישירה לסרגלי הכלים, לעבוד במסך מלא

החלפת : כלים)אי אפשר לותר על גישה מהירה לכלים : פעמים בדקה שנעשית כמה

 (.ציור צורות כמו חצים וכדומה\מעבר למחיקה. צבע הכתיבה

  כאשר מפגש מתקיים ביום שישי יש חשיבות גבוהה מאוד שהמפגש יועלה באותו יום

לא תמיד מעלים את המפגש .על מנת לאפשר לסטודנטים להשתמש בו בסוף השבוע

 .ישי וחבל מאודביום ש

 היה שיפור רב בעניין זה אבל . יש כמעט תמיד תקלות בין אם קטנות ובין אם גדולות

ט עד 'פערי הזמן בין הדיבור שלי לקליטה אצלם ואז בין הכתיבה בצ. עדיין יותר מידי

 שאני רואה זאת הם גדולים ומקשים מאוד על הרצף

 

 ת שלי לא השתמשתי בלוח הבהרצאו. יש טכנאים נחמדים וטובים ויש כאלה שלא- 

Wacom ,היו מצבים שהייתי זקוקה לעזרת . וכפתורי הניתוב פשוטים ביותר להפעלה

 .טכנאי והוא לא נמצא

 אם היתה .אט גדול ומפריע מאוד בשיתוף הסטודנטים במהלך המפגש'הדיליי בצ

א ללא הדיליי העצום שיש כיום ולכן אני ל)אפשרות לנהל שיחה קולית עם הסטודנטים

 .זה היה מצוין( משתמשת באפשרות זו

 כי )ט במהלך המפגש היא בעייתית מבחינה טכנית 'התקשורת עם הסטודנטים בצ

בדרך כלל יוצא שאני מנסה לענות על כמה שאלות (. צריך להקליד את התשובה

, כמו כן. אבל לרוב השאלות עונה בהפסקה וזה גוזל לי את ההפסקה, שיעורבמהלך ה

. זה פשוט נורא חם ומסנוור ומקשה להתרכז. ו עם התאורה בחדרצריך לעשות משה

המצגת שאני רואה על הטלויזיה היא חתוכה בצדדים בגלל הרזולוציה או , ולבסוף

 .וזה גם מקשה עלי, משהו כזה

  באולפנים הכחולים החדרים הם קטנים ושנו קושי מסויים במעבר בין כלים טכנולוגיים

 (ומצלמה עלית וכ, מצגת)שונים 

  הדבר היחידי שמפריע לרצף ההנחייה ולהתקדמות הטבעית של השיעור הוא העיכוב

 .  אט'שניות בין השידור לבין התגובה של הסטודנטים בצ 20של 

 למרות אולי חדשנות טכנולוגית . האולפנים הכחולים ידידותיים בהרבה למשתמש

השידור  ,כבלים לא מתנתקים, הרשת לא קורסת -הם אמינים בהרבה, מופחתת

.. בירוקים קשה להקרין סרטים ובכלל יש בעייתיות בסאונד ובהקרנה -מתנהל למשעי

 כל המתואר לעיל קרה לי באולפנים הירוקים

 ההנחיה בישיבה סטטית ממושכת בעייתית ; 

 ;הכלים הטכנולוגיים ממוקמים בפיזור רחב על השולחן והתמרון ביניהם לא נוח

 .מצגת מוכנה מראש לבין כלי כתיבה ידנית דרושה אינטגרציה טובה יותר בין
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 אני . לא ניתן לווסת את הטמפרטורה ולכן תמיד קוא, ראשית. המיזוג מאוד בעייתי

אולם אז נהיה חם בצורה בלתי , סוגרת את המזגן לפני השיעור כדי לא לקפוא

לדעתי צריכה . כדי להדליק שוב את המזגן צריך לעצור את השידור לרגע. נסבלת

 .להעלות את הטמפרטורה ושהדבר יהיה ישים בסמוך למקום הישיבה אפשרות

מדוע אין אפשרות לקבוע . דקות או שלוש דקות 10ישנו כפתור להפסקה של , בנוסף

וזה מאוד מבלבל את , אני נותנת הפסקה של רבע שעה. את הזמן באופן חופשי

 .הסטודנטים

 טים משתמשים בו כדי לנהל סטודנטים לא מע -אט הוא בעייתי במידות מסוימות 'הצ

האפשרות להכנס למערכת בשם , שיחות אישיות המפריעות לסטודנטים אחרים וכן

, לשיטת הלימוד, בדוי נותנת להם יכולת להעיר הערות שאינן מכובדות ביחס לשיעור

 'למנחה וכד

 :י את עמדתך/אנא נמק

  יה והאנרגיות אני נהנה מהאנטרקצ. פני קבוצת אופק-על" חיה"תמיד אעדיף קבוצה

מפחיתה בעיניי , ללא כל אינטראקציה עם בני אנוש, והישיבה באולפן סגור, של כיתה

 .מעוצמת החוויה

 בהחלט נוח והסטודנטים מאד אוהבים כי זה מגמיש את היכולת , זה אתגר מיוחד

 . שלהם לראות את השיעור מתי שהם רוצים וכמה פעמים שהם רוצים

 האם לסעיף הקודפם של המשך באופק-לא ברור למה לנמק את עמדתי? 

 הייתי מהראשונים ללמד באופק ואין לי סיבה לא להמשיך

 הסטודנטים שכן מגיעים משתתפים יפה כשאין , אני נהנית מאוד להנחות באופק

 נראה לי שיותר נוח להם לשאול שאלות. בעיות תקשורת

  בעיקר הנוחות שלי ושל הסטודנטים 

 אין בכלל קשר עם הסטודנטים. 

 בעודף . הנימוקים שלי אינם יכולים לעלות על נייר כי אין לדעת לאן יגיע נייר זה

פ אשמח "אם יהיה דיון רציני בהנהלת האו. המשפטיזציה הנהוג היום חובה להיזהר 

פ ומה התפקיד של טכנולוגיה "בנושא כל מערך ההוראה באו, להביע את עמדתי 

 .באוניברסיטה שמלמדת מרחוק את הרחוקים

 למידה ראויה ומהנה חייבת להתבסס על דיאלוג \הוראה. יוק בשל מה שכבר נאמרבד

 . המתקיים במסגרת מפגש פנים אל פנים

 בקורסים קטנים לעיתים זו הדרך היחידה להצליח לפתוח את הקורס. 

 אך הם עונים לצרכי , המפגשים אינם לדעתי תחליף למפגשי פנים אל פנים

 .במפגשים כאלו הסטודנטים שאינם יכולים להשתתף

 אני בתהליך של שכתוב הקורס. 

 . ברגע שאסיים בהחלט ארצה להקליט את המפגשים במתכונת החדשה
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 זו פרנסתנו 

 במידה וחומר הלימוד יעבור שינוי. 

 למפגש הנחיה פנים, לדעתי, אך אין תחליף, עבור הסטודנטים זהו כלי מאוד יעיל-

 . פנים עם המנחה-מול

 אבל שיעור ללא , ודנטים משתתפים בשידור החיאמנם רק מעטים מבין הסט

סטודנטים יהיה קטסטרופאלי ולא ישמש כלי עבודה טוב גם לסטודנטים שצופים 

זה לא , יחד עם זה. השיעור חי -כל עוד יש אינטראקציה . בשידורים המוקלטים

 . מספיק ויש להשקיע בכך מחשבה ולשתף אותנו בה

 התשלום רב יותר. 

הוראה . קולחת יותר, שקשורות להצגת חומר בצורה בהירה משפר יכולות הוראה

 . אחרת מהוראה פרונטלית

  הסטודנטים שלומדים באופק מתקשים להגיע למפגשים המתוגברים אך מעוניינים

בהנחייה מוגברת ומקבלים אותה באופן נוח מאד בשעות שבהן הם פנויים לצפות 

 יםשיעורב

 ואחת באופק, אחת פרונטלית: ות בקורסהמשך ההנחיה באופק היא כי יש שתי קבוצ ,

כלומר כדי לענות . שמשרתת את אלה שאינם מעוניינים להגיע למפגשים פרונטליים

 .על ביקוש

 המוותרים על , לדעתי מפגשי האופק מושכים סטודנטים, כפי שהסברתי קודם לכן

וגם כאשר הם צופים , בהקלטת שידורי האופק( לרוב)מפגשים חיים לטובת צפייה 

לחלק מהסטודנטים . הם ממעטים לשאול שאלות ולהיות מעורבים בשיעור, בשידור חי

, להם המפגשים אמורים לעזור יותר מכל, אך סטודנטים חלשים, הדבר מתאים

 .נפגעים מכך

 אין לי העדפה ללמד . ארגון הזמנים קל יותר. יש עניין של נוחות ושקט במלמד אופק

 יותר ברמת הארגון. כך או כך

 ה שלי צפייה בהקלטות מחליפה את השתתפות הסטודנטים במפגש אופק חי במקר

 .מפני שגם במועדי המפגש היו מעט מאד סטודנטים שהשתתפו

  (הגיאוגרפית או הנגישה)מאפשר נגישות לסטודנטים מהפריפריה 

 בסך הכל החוויה שלי טובה מאד ואני נהנה ללמד באופק 

 אולם אני חושבת שהמפגשים , ופקאם הקורס יוצע שוב באופק אשמח להנחות א

 .יעילים ככלי נוסף מפגש הפרונטלי ולא ככלי המחליף את המפגש

 בהתאם לצורכי הקורס ודרישות המערכת. 

 כי זה מאפשר ליצור קבוצת לימוד מסטודנטים מפוזריםפ גאוגרפית 

 זאת אחת האופציות לפתיחת קבוצה, בקורסים קטנים כמו שלי 
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 אבל ממיילים שקיבלתי , חליף מפגש אמיתי עם אנשיםאין ספק שאופק לא יכול לה

מאד , מסטודנטים גיליתי שהעובדה שהשיעורים מוקלטים וזמינים עבורם בכל עת

חלק מהדיונים , כמו כן. נים והן לקראת המבחן"מסייעת להם הן בכתיבת הממ

 .אט מאד מעניינים ומשעשעים'שנערכים בצ

 ת לשלוט במהלך השיעור והדייקנות הנוחות באופק נוחה בייחוד מבחינת היכול

 .המתאפשרת בהקצאת זמן פר תוכן

 בגלל שרעננה קרוב לי לבית . 

 נראה לי . אך בר בשיעור השני למדתי ליהנות מהעניין, קצת מלחיצה, ההתחלה אמנם

אותי לעשות חשיבה מחודשת על נושאי " אילץ"זה ". השתפשפות"שזה פונקציה של 

בהחלט רענון , וזה( סרטים וכדומה, מצגות)ממחישים להעביר הכל לאמצעים , הקורס

 .חיובי עבורי

 אני מאוד אוהב להנחות באופק. 

 נגישות לכלים טכנולוגיים , העדפת סטודנטים הלומדים לתואר שני, נגישות, נוחות

 ביתר קלות 

  אבל זה די , (בהשוואה למפגש הנחיה רגיל בכיתה)האינטראקטיביות אמנם נפגעת

 .נוח

 משתמשים בעיקר בשיעורים המוקלטים ורק בודדים משתתפים במפגש  הסטודנטים

הצטברו כבר . לעומת זאת הצעת קבוצת אופק פוגעת בפתיחת קבוצות אחרות. החי

בקורס כמה מחזורים של שיעורים מוקלטים שיכולים לעמוד לרשות הסטודנטים 

ה בקורס לא נפתחה קבוצה רגיל. )לצורך זה וכך אפשר יהיה לפתוח קבוצה נוספת

 .(שלי בשני הסמסטרים האחרונים שבהם היה אופק

 מציינים שאופק מסייע להם , חלקם הגדול מקבוצות שאני לא מנחה, הרבה סטודנטים

סטודנטים שיוצאים , בנוסף. רבות בהבנת החומר ובמיוחד ההכנה לקראת המבחן

עורי למילואים או נעדרים לתקופה מסוימת יכולים להשלים את החסר באמצעות שי

 .אופק

 למיטב הבנתי אין לי אפשרות אחרת. 

 באמצעותו אפשר לעמוד על מידת , שיח הפעיל עם הסטודנטים-חסר הדו, מניסיוני

 ההבנה ולהגיב בהתאם

 

 :י את העדפתך/נמק

 קהל חי 

  לא משנה לי 

 וירטואלית לא  כיתה. אופק מאפשר להגיע לעשרות ומאות תלמידים בשידור חי .

 .ל לקחת חלק בשיעור חי בכיתה וירטואלית מוגבלמספר התלמידים היכו
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אם מדובר על כיתה קטנה אזי הווירטואלית עדיפה על , חשוב להדגיש , יחד עם זאת 

 .אופק כי בה הדיבור חופשי וקולח

 השיעור למעשה מתקיים כרגיל יחד עם הסטודנטים. 

 אה נחמדזה גם נר. לא ניסיתי הנחייה בכיתות. נראה לי שהטכנולוגיה הכי טובה. 

 י אופק אשמח ללמד בווידיאו קונפרנסשיעורהתנסיתי רק ב 

 המפגש המצולם לא היה שונה כמעט בדבר מכל מפגש פרונטלי . הרגשה סוביקטיבית

ההבדל היחיד היה . והאינטראקציה עם הסטודנטים היתה כמו בכל מפגש אחר, אחר

ר משלוש שעות שבהכנה למפגש עבדתי קצת יותר כי ידעתי שהתוצאות ישמשו ליות

 .של מפגש

והיתה אינטראקציה עם , די נהניתי( Elluminate)הווירטואלית  כיתהגם ב

מפגשים לא פורמליים ולא מן המניין לצורך  3-4אלא שאלה היו רק . הסטודנטים

כך שלא , לא מפגשים רשמיים במסגרת לוח המפגשים של קבוצה בקורס. התנסות

או אפילו להצליח לסיים את , על עידרי החומר היתה לי כל מחוייבות להספיק לעבור

 .כמו שיש במפגשים מן המניין, המפגש בלי תקלה טכנית

  בvc אופק מכוון . כיתהצריך חלוקת קשב לא פשוטה בין הסטודנטים בבית לאלו שב

 לבית

 אופק מאפשר מפגש רב משתתפים. 

הוא נוח ותורם  שם האפשרות לניהול שיחה קולית -לקבוצות קטנות עדיף אילומינייט 

 .רבות לניהול המפגש

 לא מכיר את השאר 

 בכול זאת יש סוג של אינטראקצי.. 

 אופק"מאוד קשה ב, בבוידיאו קונפרנס אתה רואה את הסטודנטים שיושבים מולך "

 .לראות רק את עצמך בטלויזיה

 מכירה רק את אופק לא יכוןלה לענות 

 ממילא ב-VC לא באים הרבה סטודנטים 

 בכיתה וירטואלת קשה מאוד להשתמש בלוח .ובדתהטכנולוגיה ע. 

 פחות הסחות דעת 

  אין כל ערך מוסף לדיון במסגרת שיעורי האופק ולפיכך הערך המוסף היחיד הוא

 .השלמת חומר באמצעות הרצאות מוקלטות אך לא כתחליף לשיעור מול כיתבה

 השתתפות פעילה של הסטודנטים במהלך המפגש חשובה מאד 

הערות והארות שיעזרו לשיפור ההנחיה באמצעות מערכת  נשמח לקבל ממך 

 :אופק

 אוסיף . ציינתי בסעיפים הקודמים מה החלקים המרכזיים שצריך לטעמי לשפר באופק

כי אני מרגיש לא נוח לענות על שאלון זה כי אין כאן באמת מקום להתבטא ויש 
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 .ובשאלות שפשוט לא ניתן לענות עליהן באופן מיטבי או באופן ישר וט

לא ברור לי מדוע משקיעים עשרות אלפי דולרים בתשתיות אך לא משקיעים סכומים )

מאוד קטנים בתוכנה לשיפור ההוראה כגון תוכנה מתאימה עבור הצאט ואפילו עבור 

ebeam יותר נורמלי ומודרני) 

 חשוב ביותר שניתן יהיה להעביר שידור אופק בעמידה!! 

 לפי )זאת שמשתנה אקראית ממפגש למפגש סביבת עבודה עקבית ולא כ: קודם כל

: מבחינת אינטקראקציה עם סטודנטים(.מה שהמנחים הקודמים באולפן סדרו לעצמם

כזאת )אט ,תגובה בזמן סביר בצ. אט'איזו דרך להפנות את תשומת הלב לפעילות בצ

, שניות מזמן שנשאלה שאלה 10-15שמאפשרת לקבל תגובה מסטודנטים תוך 

לוח שממלא את רוב שטח : כלי תוכנה מתאימים יותר(.ול שאלותאחרת אין טעם לשא

ולא עוד עשרות כלים שאין בהם כל , וסביבו רק הכלים שצריך בסרגל הכלים, המסך

בכלל נראה שאין שום פרופורציה בין . שימוש ואי אפשר לסלק אותם מהממשק

שר אפ. ההשקעה בציוד לבין ההשקעה בתוכנה שמאפשרת למנחה לנצל את הציוד

 לקחת כלי קוד פתוח שקיימים ולהתאים אותם 

 ולא לאמץ , ראשית דבר יש לשנות את הגישה הבסיסית להוראה באמצעות האופק

אין להשוות בין . בוודאי לא מבחינת משך המפגש. אוטומטית של הפורמט הפרונטלי

, יםלדעתי נכון לשלב בין שני הערוצ. שעות נאום חד כיווני 3-שעות מפגש פרונטלי ל 3

 .ולא לוותר על מפגשים פיזיים

 1 .אט'שיפור הצ. 

 .אפשרות ליצירת בסיס לאינדקס של השיעור במהלכו. 2

אפשרות להזזה של הלוח כדי שיהיה נוח , גדול יותר -שולחן עבודה נוח יותר . 3

 (.הכבלים כיום קצרים)לכתוב 

 

 הסטודנטים אבל מאוד קשה עם זה שלא רואים את. אופק עדיף בהרבה על פני כלום ,

 .ולכן לא ברור אם הבינו או לא

 אפשרות לראות תלמידים ולדבר עימם, איכות שידור טובה יותר. 
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 מנחים באמצעות כיתה וירטואלית – תשובות לשאלות פתוחות – 8נספח 

 

נשמח לקבל הערות נוספות , בעקבות התנסותך בהנחיה באמצעות כיתה וירטואלית

 :ל ההנחיההנוגעות להיבטים השונים ש

  החי'מיעוט משתתפים במפגש  -הבעיה המרכזית' 

 The students who participate are great and enjoy the class as much 

as a face to face. theother 'lurkers' also appreciate listening and taking 

notes 

 ב עם הצגת מצגותיש קשיים טכניים מסויימים בשימוש בתוכנת האילומינייט בשילו . 

 .יש לעיתים גם בעייה ממש קשה של דיליי בתקשורת עם הסטודנטים

  הרעיון של הנחיה ולא הרצאה לא יכול לבוא לידי ביטוי בכיתה וירטואלית בגל

לדעתי הפלטפורמה איננה מתאימה בשום צורה . התקשורת הקשה עם הסטודנטים

 .להנחיה מוגברת אלא רק להנחיה רגילה

  כ מספקת והיעדר פידבק בלתי אמצעי מה קורה עם הכיתה"כתחושה לא ,

 -לא התנסתי בהשתתפות של יותר מ, איש 30בכיתה של בערך )השתתפות מעטה 

 .כשלרוב אין יותר משני סטודנטים מחוברים, 4

 החוויה והאתגרים הפדגוגיים בלימוד באמצעות , זאת שאלה קצת כללית מידי

 .ומיוחדים הכיתה הווירטואלית הם רבים מאוד

 ט מה 'בדרך כלל הסטודנטים נמנעים מלהשתשמ במיקרפון ומעדיפים את הצ

כמו כן אם היה אפשרי גם לסטודנטים להעלות את . שעושה את השיעור שקט מדי

 עצמם במצלמה זה היה יכול להוסיף הרבה לאינטראקציה בשיעור

  לא מחוברים אני מאוד אוהבת ללמד בכיתה וירטואלית אבל חבל שרוב הסטודנטים

 לדעתי זה מונע ממני לתת משוב אישי לכל אחד. עם מיקירופון

 אפשר לכלול בערכת . צריך למצוא את הדרך לאפשר לסטודנטים להיות פעילים

כך שהסטודנטים יוכלו להשתתף לא רק ( ולתמחר בהתאם" )מערכת ראש"הקורס 

 .ט אלא גם בדיבור'בצ

 ים הווירטואליים באופן שיעורה פ תדגום את"אשמח אם וועדת ההוראה של האו

 .תקופתי על מנת לאשרם בכל פעם ולתת לאיכות ההוראה משנה תוקף

  בקבוצות שיש קבוצות קטנות מאוד קשה לקיים אינטרקציה בין המנחה ללומדים

 .בגלל גודל הקבוצה

הפער הטכנולוגי בין המנחה לסטודנטים עדין משמעותי ופוגם ביכולת העברת 

 .שיעור טובה

 דנטים שמגיעים משתתפיםהסטו 

 אולם מגיעים מעט מאוד סטודנטים
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 היא מאפשרת לסטודנט  -מצד אחד: לכיתה הווירטואלית יש יתרונות וחסרונות

להשתתף ללא חשש להיות נבוך ובשיעורי לימוד שפה זה יתרון מכיוון שהסטודנטים 

יוון ישנם גם חסרונות כי מכ -מצד שני.חשים לעיתים נבוכים לדבר באנגלית

הוא יכול לעסוק בדברים נוספים מלבד להיות מרוכז " לא נראה"שהסטודנט 

אני בתור מנחה חייבת פידבק יותר אינטנסיבי מהסטודנטים  -בנוסף לכך.בשיעור

מכיוון שיש קושי בכך שאינני רואה את המבט בעיניים שמשקף הבנה או חוסר 

 .הבנה

  (.בשימוש במיקרופון ומצלמה ולחייבם)הוספת אפשרות לצפייה בכלל הסטודנטים 

 The concept of teaching students virtually from anyplace is amazing. 

The strong students benefit from this technology in my opinion more 

than the weaker students. The weaker students tend to get lost more 

and I have less opportunities to actually see their working processes 

which I can do in the classroom . 

 

נשמח לקבל הערות נוספות הנוגעות להיבטים הטכנולוגיים של ההנחיה 

 :באמצעות כיתה וירטואלית

  מערכתElluminate  נוחה ביותר להפעלה והעובדה שניתן להעלות את ההקלטה

 ויה לציון מיד לאחר המפגש גם היא רא

 בעייה קשה של דיליי בתקשורת עם הסטודנטים בנוסף לקשיים מסויימים , כאמור

 .בשילוב המצגות בתוכנת האילומינייט

 חבל שאין הדרכה ראויה למנחים מתחילים! 

  הטכנולוגיה כפי שהיא קיימת בשלב הזה אינה מאפשרת אינטראקציה פעילה

ט או אמירה ולכך 'ל כתיבה בצבכיתה בזמן סביר מאחר והתגובה שלהם נסמכת ע

( מה שבדרך כלל לא מתבצע אוטומטית בגלל ההד)דרוש זמן להדליק את הרמקול 

כמובן שבכיתה רגילה מושגת ספונטניות רבה יותר שאינה . או הקלדה של תשובה

יתכן כי . מתאפשרת בכיתה הווירטואלית מהסיבות הללו וזה מורגש בהנחייה

 . בדל או חוסרהסטודנטים עצמם אינם חשים ה

 לוח כתיבה מה שמגביל את היכולת /במצב של שיתוף קבצים חסר לוח עבודה

 הדידקטית

 לרוב ללא שימוש ולכן מנצל את המינימום, ממשק עמוס. 
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  אבל מערכת !( תודה מנו)התמיכה הטכנית מעולהElluminate  הרבה פחות טובה

מות שהיו לנו כמו במה שהיא מציעה והרבה פחות נוחה לתפעול מהאופציות הקוד

WebEx אין אפשרות להראות קובצי ( וזו רק דוגמה אחת)למשל . ואחרותWord 

 .זה דבר בסיסי. בצורה אינטגרלית ונוחה מתוך המערכת

  העובדה שכיום המערכת הקיימת ניתן להשתמש רק במצגות קצת מכבידה 

  הדרישה  צריך להציג את -( מיוטיוב למשל)אין אפשרות לננו את הסרטון המוצג

 לאלומינייט

 אך אלו מאוד , ברור שישנן נפילות מדי פעם. קיימת השתדלות רבה מאוד בהיבט זה

 .מועטות

 היה מאוד עוזר להשתמש בטאבלט. 

 

 : י את עמדתך/אנא נמקי

 במפגשים רגילים ניתן להגיע , זו ברירת מחדל רק במקרה של מיעוט משתתפים

 להשתתפות גבוה יותר

 Mano gives wonderful technical support, he;s always available and very 

patient!! 

 אבל , אני לא חושב שרמת ההנחייה שלי גבוהה יותר לעומת הנחיה בכיתה רגילה

. דייני אם רמת ההנחיה שלי בכיתה וירטואלית אינה נופלת מרמתה בכיתה רגילה

ות לסטודנטים וגם לאחר מתווספים היתרונות של ההנחיה הווירטואלית מבחינת נוח

למנחה ומבחינת היכולת להשתמש בהקלטות כתחליף או בנוסף לנוכחות בשיעורים 

 .בזמן אמיתי

 אילו פשוט הימים המתאימים לי אך ברור כי בכיתה האינטרקציה הרבה יותר טובה .

 .מצד שני זהו פיתרון מצויין לסטודנטים שלא יכולים להגיע לשיעורים

 והתוצאות מצויינות, יעיל 

 כי אין לי ברירה 

 ההנחיה מהסוג הזה . כ ההנחייה הווירטואלית מאוד נוחה ועוברת ללא תקלות"בסה

מאפשרת ומצריכה הרבה יותר סדר מראש וזה דווקא מוסיף ליצירת חווית הנחיה 

 . יעילה יותר

 לא אני קובע האם תפתח קבוצה וירטואלית או רגילה . 

 ת מהבית כמובןנוח לא לצא, זה מעניין, זה מאתגר ומעורר 

 כמו כן השימוש בטכנולוגיה . מאוד נוח להנחות מהבית וגם לסטודנטים הדבר נוח

מאתגר וגם הסטודנטים מעדיפים צורת הוראה זו שמאפשרת להשלים שיעורים 

 מהם נעדרו באמצעות הקלטות

 המסגרת חביבה על סטודנטים רבים. 
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 הופכים לנגישים  דברים רבים: מדובר בהתקדמות תואמת למה שקורה מסביבנו

 .זהו עתידנו. באופן ווירטואלי

 חוזה ללמד רגיל בשביל להיפגש עם הסטודנטים. העברתי הרבה סמסטרים כך. 

 מאוד נוח. 

 ל להשתתף"מאפשר לסטודנטים בחו

 .מאפשר לסטודנטים שלא יכולים להגיע לשמוע את ההרצאה במועד מאוחר יותר

או בטלפון אני , שנית באתר לדוגמא ואם הן נשאלות, אני עונה בהרצאה על שאלות

 . מפנה לשיעור המתאים

 ארצה להשתפר בתחום. 

 Just because it is an option and frontal teaching is not always 

available. I prefer being able to help a student on an individual basis 

and virtual courses do not allow that  

 מדליקים מחשב ( רובם)מעוניינים בכך וזה לשרותם אך בפועל חלקם  סטודנטים

בכיתה (. 'אינרנט וכד, טלפון)והולכים או עסוקים בדברים אחרים שמפתים אותם 

 פרונטאלית לא מתאפשר להן הפיתוי

 

 :י את עמדתך/נמק

  לטווח אורך אולי גם לסטודנטים -הנוחה ביותר לי כמנחה 

 הווירטואלית כיתהחות צורך להיות פורמלית באני מרגישה יותר חופשית ופ 

  הדיאלוג עם הסטודנטים נוח הרבה יותר בכיתה וירטואלית מאשר בווידיאו

אם (. שפה)הדיאלוג עם הסטודנטים חשוב ביותר בתחום שאני מלמד . קונפרנס

היו גם קשיים טכניים מסויימים בשילובי תוכנות עם הווידיאו , זכרוני אינו מטעני

בנוסף לכך מבחינתי האישית נוח לי ללמד בכיתה וירטואלית בבית יותר .קונפרנס

 (.השיעורים בשעות הערב)מאשר להגיע לאולפן בכל שיעור 

 תלוי לאיזו מטרה 

 יש קשר עם הסטודנטים ומדיווחי הסטודנטים הבנתי שזה , השיעור זורם אחרת

לשאול  מי שכבר משתתף בכיתה וירטואלית יכול, מצד שני. עושה את העבודה

 ..ואת זה לא יקבל מהקלטות הקורס, לברר סוגיות ולקבל יחס אישי, שאלות

 כיוון שישנו טכנאי צמוד שמטפל בכל ההיבטים הטכנולוגיים 

  אינני מכירה את שתי השיטות הראשונות וכיתה וירטואלית היא בכל זאת

 אינטראקטיבית

 כי יש אפשרות לדבר עם הסטודנט ותקשורת חשובה ללמידה 

 אפשר להעביר מאוניברסיטה או בית -ת נוחו 
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 פירושו סתם צילום " צילום"באפשרויות של . המטרה ללמד הסטודנטים לא להקליט

סרטונים מוקלטים של חומרי למידה יש די והותר בעולם ועדיין . ולא הנחייה חיה

חסר לאנשים למידה רצינית ואמיתית שבו הם מקריבים את הזמן ומקצים אותו 

 ...שלא ניתן לדחות " חי"דבר זה קורה בדרך כלל כאשר יש משהו . ידהלטובת למ

 Elluminate/webex is a great tool and I have had many great lessons 

with a lot of interaction between me and the students which makes the 

lessons more fun and educational. SADLY many students give up if 

the have technological problems in the beginning or the simply do not 

come/watch the lessons because it's an easy way out. I teach the 

weaker students (level D and C) where participation in the lesson is 

crucial and they are the ones who do not come. I also have students 

who study other courses in the same time as my life lesson...so I 

never see them. Sadly there is a correlation between failing the course 

and  

participating in the lessons.. 

 The last few semesters I have noticed that participation is going down 

I do not know if it is because of my lessons or because students have 

found an easy way to avoid the English courses..... 

 

 

 

 

נשמח לקבל ממך הערות והארות שיעזרו לשיפור ההנחיה באמצעות הכיתה 

 :הווירטואלית

 אינני יודע עד כמה  -טים להשתתף הפעולה צריכה להיות בכיוון של שכנוע סטודנ

 ....ניתן להשפיע

 ובמיוחד בעיית הדיליי בתקשורת עם , תיקון הליקויים הטכניים שהצבעתי עליהם

 .הסטודנטים

 לדעתי הבעיה בפלטפורמה ולכם אין לי הצעות לשיפור 

 וצריך ביחד לפתח יותר את הגישה לכך ואיך , צריך להבין שהפדגוגיה משתנה

יש גם אתגר מבחינת . י הלימוד ומטרות הלימוד לסביבה הזאתלהתאים את חומר
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איך הם , זה שאנו לא יודעים בדיוק מה הסטודנטים בבית  עושים בזמן השיעור החי

 . כיצד הם בדיוק עובדים, חווים את זה

 If you work with Elluminate you can only use powerpoint and not word 

-this demands control of powerpoint Ihad to I changed most of my files 

to powerpoint 

The sound problems I had with Webex I hardly have now but  

I prefer working with words files and not powerpoint  
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 מנחים באמצעות ווידיאו קונפרנס – תשובות לשאלות פתוחות –  9 נספח

 

נשמח לקבל הערות , בהנחיה באמצעות וידיאו קונפרנסבעקבות התנסותך 

 :נוספות הנוגעות להיבטים השונים של ההנחיה

 

 ההשתתפות . רק חלקם בשידור החי, רוב הסטודנטים מעדיפים לצפות מהבית

 .אט מסורבלת ולכן כנראה גורמת להימנעות'מהבית באמצעות צ

 טות בזמנם החופשיכמעט כל הסטודנטים מעדיפים לצפות בהקל, למרבית הצער. 

  אני מנחה קורס שההשתתפות והנוכחותon-line  

 .כך שהשימוש בטכנולוגיה זו די מיותרת, שואפים לאפס

 איכות השידור והכיתות מעיבים על הצלחת האפיק של ה-VC 

 שיעוראט תוך כדי ה'גם העבודה בצ, החי הוא מאד לא נוח שיעורהעיכוב בצפייה ב 

מיעוט . שיעורקוטעות את רצף ה, אט'נות בצההפסקות כדי לע -מקשה מאד

כאשר יש במהלך .  החי ללא רלוונטית שיעוראט הופך את חווית ה'הסטודנטים בצ

קטורי ,, בחזרה שיעורהזמן שמבוזבז על העלאת ה -נתק או הפסקת שידור  שיעורה

הסטודנטים שכן צופים והזעם שהם חשים על כך שהמנחה ממשיך ללמד בעוד הם 

והוא הופך להיות  -מתנקז אל המנחה ולא אל המערכת  שיעוראת תהלא רואים 

 .המואשם הראשי בכל בעיה טכנולוגית שקיימת

 הוראתי הקשור לאינטראקציה עם הסטודנטים נמוכה ומאד וירודה -ההבט הפדגוגי

ולהגיע להנגשה מספקת כמו , אין יכולת באמת לחוש עם הסטודנטים הבינו. איכותית

בהשוואה .ו אשליה כי מדובר בחלופה למפגשי הנחיה בכיתהז. במפגש פרונטלי

 .כצילום של הרצאות, טובה לטעמי VC -איכות ה, לאופק

 הייתי מבטל את שיטת ההנחייה הזאת לגמרי 

 שישבתי בה כיתההסטודנטים לא הגיעו כלל לכתות המרוחקות ורק אחת הגיעה ל .

זה כל לא . תקלות טכניותחמשת הסטודנטים שהיו מחוברים מהבית הגיבו רק כשהיו 

 .מתאים לקורס שבנוי על אינטראקציות עם הסטודנטים

  בעיות טכניות פוגעות ברצף מפגשי ההנחיה ובריכוז שלי. 

נשמח לקבל הערות נוספות הנוגעות להיבטים הטכנולוגיים של ההנחיה 

 :באמצעות וידיאו קונפרנס

 

  חצי \סביב שולחן עגול יותר מתאימה הסבה -אני מנחה סמינר מחקר לתואר שני

 שיח-מעגל או משהו דומה לניהול רב
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 אין למנחה שליטה על מה הסטודנטים רואים בבית . איכות התמונה והקול נמוכה

 .תקלות טכניות רבות.כמו באופק, (שקופית/מסך ראשי /מצגת)

  השתמשתי בלוח המתוחכם ועברתי במהלך השיעור בין מצגת לכתיבה על המצגת או

 ".הלוח"על 

 .לעיתים היו בעיות בכתיבה וזה הפריע למהלך השיעור

  כבר היו . לצערי יש תקלות טכניות שגורמות לסטודנטים בסופו של דבר לא להגיע

מקרים שסטודנטים הגיעו במפגש הראשון לכיתה ואז נתקלו בבעיה טכנית במסך או 

לא דבר שמנע מהם השתתפות פעילה במפגש ולאחר מכן במפגש השני כבר , בקול 

 ראיתי אותם 

 כתב היד , בעייתי עד מאד העט כותב גרוע -הלוח האלקטרוני , מאז לא נוח ולא נעים

חוסר נוכחות , השידור נקטע פעמים רבות מדי, יוצא לא מובן ולא ברור לצופים בבית

 .שיעורמיידית של טכנאים ברעננה מונעת פעילות תקינה של ה

  הרבה הפסקות שידור ואו סאונד 

 וידיאו המרוחקות נראה כי הציוד אינו מיטבימבחינת הבידוד בכיתות ה. 

 

 :י את עמדתך/אנא נמק

 יותר טוב מהחלופות. 

 MBA 

 ממנה  כיתהכל עוד יש סטודנטים ב, איכות ההוראה לא מושפעת מהווידיאו קונפרנס

בהן אין , באותם מקרים של שעות הנחיה בעייתיות, עם זאת. מועבר השידור

, ההנחיה הופכת למונולוג, אולי גם אף אחד לא מחובר ברשתו, סטודנטים בכיתות

 .או להיות מתקדם מידי, שעלול לשעמם

  לימוד באמצעותVC העובדה שהמשתתפים אינם נוכחים .  היווה עבורי אתגר

בשיעור וקשה לדעת אם עד כמה הם מבינים את החומר איתגרה אותי לנסות ולשכלל 

 .ל יכולתי בטכנולוגיות השונותעד כמה שאפשר את ההרצאה ולהשתמש ככ

 1 .הוראת ההנהלה 

 סיוע לסטודנטים מתקשים. 2

 שכר גבוה במעט. 3

 לימוד בפני קהל שאינו נוכח פיזי מעקרת את חדוות עבודת , חסרה דינמיקה כיתתית

 ההוראה

 פ"הוראה מרחוק היא שירות חיוני לסטודנטים של האו . 

 זו דרישה מגבוה. 

 בר שזהו העתיד בהוראה בוודאי באוניברסיטה כשלנואני מאמין בטכנולוגיה וסו 
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 לא מדובר בפועל במפגשי הנחיה אלא בעוד .בשל הסיבות שרשמתי למעלה

 .טכנולוגית צילום

 חוויה נוראית למנחה ולתלמיד . 

 זו הדרישה ממני. 

 מקצועי מיומן ודרוך כל העת' הטכנאי גורג, המאמץ גדול מאוד יחסית לכיתה רגילה .

 אוד בהעברה מוצלחת של השיעוריםמסייע מאוד מ

  שווה את הכסף 

  לטכנולוגיה יתרונות רבים אך היא אינה חפה ממגבלות. 

 

 :י את עמדתך/נמק

  אינני יודע מה זאת כיתה .האחרון יותר מתאים לי -התנסיתי באופק ובוידיאו קונפרנס

 .וירטואלית

 ל-VC צדדיות שאין באופק-דו. 

  טובה ויכולת המנחה לנהל את השיעור ולשלוט באולפנים הירוקים איכות התמונה

 .מצויינת, באופציות המסך

 שיעור עם סטודנטים עונה טוב יותר על הצרכים . כיתהובתנאי שיש סטודנטים ב

ללא סטודנטים . חבל על הזמן של קיום המפגשים, אחרת. שלהם ומעניין יותר למנחה

כי בין , ללא שיעןר, דנטיםשתהיינה זמינות לסטו, ניתן פשוט לבצע סדרה של הקלטות

סדרה שכזאת יכולה להיות מופקת ברמה גבוהה יותר . כה וכה אין שום אינטראקציה

מקצועית ככל שתהייה לא , הקלטה שכזאת, עם זאת". מפגש"מאשר הקלטה של 

או כברירת , אלא להוות רק השלמה, מהווה תחליף למפגש פרונטלי עם מנחה טוב

שטודנט אין אפשרות להגיע למפגש פרונטלי עם במקרה של, טובה למדי, מחדל

 .מנחה טוב

 אפשרות לאינטראקציה עם הסטודנטים 

 VC אווירה של שיעור  יש, וגם אם מספר הסטודנטים קטן, הכי קרוב לשיעור אמיתי

דוגמאות  אפשר לעדכן את החומרים ולתת.ואינטראקציה משמעותית עם הסטודנטים

 .אקטואליות

 מכיוון שב- VC כבר עדיף לשבת בחדר קטן ומותאם ללמידה מול מצלמה, אני לבד .

 ....הצוואר פחות ייתפס

 עדיין יש מספר סטודנטים שטורחים להגיע ולכן אני , למרות מיעוט המשתתפים

 מעדיפה את האינטרקציה עם הסטודנטים 

  אפשרות לצפיה בצילום מאוחר יותר+ קיום מפגש ממשי בנוכחות סטודנטים 

  תלמידים ואפשרות לנהל דיון ולא לנהל דיון עם מסכים ומצלמותלפחות יש קשר עם 
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  האינטראקציה עם הסטודנטים תורמת לשיפור איכות השיעור והתעכבות על נושאים

 .החשובים להם

נשמח לקבל ממך הערות והארות שיעזרו לשיפור ההנחיה באמצעות וידיאו 

 :קונפרנס

  כי , בצורה יותר דינמיתהייתי משפר את מעבר המצלמה מן המנחה למשתתפים

שמטבע , כרגע זה קצת תלוי במיומנות ובמוטיבציה של הטכנאי -שיח -מדובר ברב

לא בקיא בתכנים ובקצב הנדרש של ההערת מוקד המצלמה מנקודה , הדברים

 .לנקודה

  שקופית הפסקה וכו/ מסך מלא " / מצגת"לארגן למנחה אופציה לעבור עצמאית בין'. 

  נוכחות .אצלי היתה בעיה עם המעבר בין תצוגה לכתיבה. יעבדולדאוג שהטכנולוגיות

 .כל הזמן של טכנאי בחדר

 לבטל לגמרי שיטה זו 

 


