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)CeLS: Developing Online Collaboration Scripts (Workshop
אחד היתרונות הייחודיים המיוחסים לשילוב תקשוב בהוראה הוא האפשרות לנהל למידה שיתופית
בכל זמן ומקום .מימוש פוטנציאל זה תלוי במידה מכרעת באמצעים הטכנולוגיים התומכים העומדים
לרשות המורים .פעילויות לימודיות שיתופיות יושמו בהצלחה בכל מסגרות הלימוד וההדרכה לפני
עידן התקשוב .פעילויות אלה אינן מסתכמות בדיונים פתוחים ,אלא מבוססות על אסטרטגיות
מובנות ,תרחישים ) ,(scriptsהכוללים שלבים מוגדרים שבהם מבצעים המשתתפים משימות הקשורות
זו בזו במגוון אופנים .מטרת התרחישים היא להבנות את מהלך הפעילות על ידי אילוץ אינטראקציות,
הגדרת רצף פעולות והגדרת תפקידים .השימוש בתרחישים נועד להגדיל את הסיכוי להתרחשות
אינטראקציות המובילות לבניית ידע ,כגון :הסבר הדדי ,בקרה הדדית או פתרון קונפליקט
) .(Dillenbourg, 2007בלמידה שיתופית מתוקשבת התרחיש הפדגוגי עצמו מוטמע בסביבת העבודה.
ההיבטים הקוגניטיביים והטכנולוגיים של שימוש בתרחישים מתוקשבים ללמידה שיתופית,
והפוטנציאל הפדגוגי של גישה זו ,נדונו בהרחבה בספר שיצא לאור השנה ).(Fischer et. al., 2007
הכלים הגנריים הזמינים כיום למורים ולומדים )קבוצות דיון ,צ'אט דוא"ל ,וויקי( מיועדים לניהול
תקשורת חופשית או לעריכה משותפת ) ,(Guzdial et. al., 2001אך אינם מתאימים לניהול פעילויות
מובנות .מימוש מתוקשב של תרחישים שיתופיים מחייב יכולת לייצג קבוצות ,תפקידים ותוצרים,
אפשרות לבקרה דינאמית של זרימת המידע ,ותמיכה במגוון אופני אינטראקציה עם מידע זה
).(Miao et. al., 2007
כמענה לאתגרים אלה ,פיתחנו מודל חדש )שיתופון( המאפשר הפעלת תרחישים שיתופיים רב-
שלביים מקוונים ושיתוף פדגוגיה בין מורים ) .(Ronen et. al., 2006התכונה הייחודית של המודל
היא היכולת לעשות שימוש חוזר במידע ובתוצרים שנתרמו על ידי הלומדים בשלבים קודמים,
ולאפשר אינטראקציה עם מידע זה בהתאם להגדרות חברתיות שונות )איור .(1
השיתופון מאפשר למורים בכל תחומי התוכן והרמות )מבית ספר יסודי ועד לחינוך הגבוה( לפתח
ולממש מגוון פעילויות שיתופיות ,כגון :בניית מאגר משותף ,תחרות ,הגשת הסכמה ,הערכת תוצרי
עמיתים ,פעילויות בקבוצות ותפקידים )ג'יגסו( ,פעילויות שרשרת ועוד .מורה יכול לבנות פעילויות
חדשות על ידי שימוש באבני בניין בסיסיות ,או לצפות בדוגמאות של פעילויות אשר פותחו והופעלו
על ידי מורים אחרים ,לאמץ פעילויות אלה ולהתאימן לצורכי התוכן ולמטרות ההוראה שלו.

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה  :2008האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' כספי ,נ' גרי )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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( הגדרות חברתיות לפעולהb) ( ייצוג תרחיש פעילותa) .1 איור

 מוסדות להשכלה10- לומדים ב3000- מורים עם כ30 הגרסאות הראשונות של שיתופון נוסו על ידי
,(2005 , מדעים )ברגר & רונן: במגוון תחומי תוכן, בתי ספר ובמסגרות להכשרת מורים7 ,גבוהה
 עיצוב וצילום, מדעי הרוח, חינוך, מדעי המידע, טכנולוגיה,(2006 ,מקצועות הבריאות )לבל & רונן
.(Kali & Ronen, 2005) ופילוסופיה חינוכית
:במהלך הסדנה
.• נציג את השיתופון ואת הפוטנציאל שלו לתמיכה בלמידה שיתופית מקוונת בתחומי תוכן שונים
.• המשתתפים יוזמנו להציע תרחישים שיתופיים ש"יתורגמו" במקום לפעילויות מקוונות
.• נקיים דיון על האתגרים החדשים שמציבה טכנולוגיה זו בהקשר לשיתוף פדגוגיה מקוונת
מקורות
,25(1) , תהודה, מדברים פיסיקה ועל פיסיקה בעזרת פעילויות מקוונות מובנות.(2005) ' ח' ורונן מ,ברגר
.30-23
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