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 חדשות של השתתפות? אורייניות =פתיחות  + ריבוי משתתפיםהאם 

 

 תקציר 

 אורייניות חינוכית של סביבה כ MOOC-מאמר הנוכחי היא לבחון את הפוטנציאל של קורסי ההמטרת 

סביבת בשימוש לראות במחנכים עלולים ולכן  נולוגיה דיגיטאליתכבטיום מלאים -חיי היום. מקוונות חדשות

כפרקטיקה של אוריינות מקוונת. אוריינות מקוונת חדשה מתאפיינת לא רק בשימושה טכנולוגית למידה 

ת. האתוס שלהן והחדשות הנן שיתופיות ומבוזרות יותר מאשר האוריינות הקודמ . האורייניותבטכנולוגיה

 MOOCנגישות של תפקידים משמעותיים. רק קורסי וריבוי משתתפים, חוויה מבוזרת  ,אינטגרציהמקדם 

עשוי  פתיחותומעטים מאמצים בצורה גלויה את האתוס הנ"ל. יחד עם זאת, השילוב בין ריבוי משתתפים 

. ללוה ם, מה שעשוי לקדם את פיתוח המאפייניבסביבה מרושתת לאנשים אפשרות לאינטראקציההעניק ל

שיתופיות  לאורייניותנציאל טבעלי פוגם פים הנם רבי משתת MOOCננסה לטעון כי קורסי המאמר בהמשך 

  .לומדים רביםל ואפשרויות לימודיות חדשות

 

יינות פהשיתופיות המרושתת הינה מפתח למימוש הפוטנציאל הזה. רשתות מקוונות מתאשציין חשוב ל

ושיפור של רעיונות ותפיסות. הפרקטיקות  קישוריות קלהבאוטונומיה, התנגדות מופחתת לזרימת מידע, 

  זה קיים.לשינוי הפוטנציאל המרושתת, אך הגישה הטות בהכללת ישל השכלה הגבוהה ממע מסורתיותה

 

הם כונו , ולכן שיתופייםהיו ו דיאלוגאפשרו הראשונים היו ניסויים, מבוזרים,   MOOCs- הקורסי 

cMOOCSדגם אחר בסיס בנויים על ומרובי משתתפים הנם מקוונים הפתוחים הקורסים המרבית יום, . כ

 כינון ידעמאשר ביותר  פורמאליים וממוקדים בהעברת ידע סמכותיהנם אלה הקורסים ה. xMOOCנקרא ש

פיתוח אוריינות שלהם הוא על דגש עיקר ה גישה שיתופיתמתבססים על  cMOOCs  -הלמרות ששיתופי. 

שילוב של ריבוי משתתפים ופתיחות מייצר פוטנציאל של חשיפה למונחי שותפות . התפיסה היא שדיגיטלית

 .xMOOCs -וא מתרחש במסגרת ה, אף שהאוריינותשל ולמידה 

 

לעתים נוטים להשתמש הקשר של למידה מקוונת ? בMOOC-ב" massive" -ה משמעות של מונח י המה

טכנולוגיות מקוונות. של גידול ופיתוח או פוטנציאל ל ,היקף"-"רב של משמעותבקרובות במונח זה 

. ההשקעשל והחזר  ( קשורה ליעילותscaleכלכלית, למונח "היקף" )ניהולית/על פי הגישה  ההתייחסות

אינו מתייחס למטרת התייעלות ומקסום  ף"היק"מונח המשמעות של ה לעומת זאת, בהקשר האינטרנטי

 ה דמשקף את התפיסה של למימונח זה ידע חדש. לעבד ולייצר  ת של רשת הקורסלאלא לגודל ויכו ,הרווח

מיוצגות באמצעות  MOOC –ההבחנה בתפיסות השונות של ה  כתהליך שיתופי ולא כתהליך של יצירת ידע.

רואה בלמידה ובמשאבים את עיקר תהליך הלמידה. לעומת גישה אחת  שתי גישות שונות של למידה מקוונת.

 כמפתח ליצירה של סביבת למידה מצמיחה.בתקשורת  מתמקדתזאת, הגישה השנייה 

____________________________________________________________________________ 
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 את  תקשורת מתארת. הגישה זאת אינה דומיננטית בחוגים עסקיים או בקרב מעצבי מדיניות חינוכית

העיקר , והכנולוגיטמידע ווהיא תופסת את הקורסים כאמצעי להפצה של  מזווית ראייה אחרת MOOC -ה 

לעומת זאת, הגישה הממוקדת בתקשורת רואה באינטרנט כמות הלומדים ולא תהליך הלמידה.  בהם הוא

קהילה שאינה של מקדם שיח, דיאלוג ופיתוח כאינטרנט האלא אמצעי למעורבות.  ,לא טכנולוגיאמצעי 

 מוגבלת בזמן או במקום. 

 

מאפשרת לראות את הפוטנציאל בשילוב של ריבוי תקשורתיות ות יקטשל פרקדווקא פרספקטיבה 

לשון רבים ב יהן חדשות נהוג לדבר על אורייניות.  בחקר של MOOCמשתתפים ופתיחות בדגמים שונים של 

חדשה של התפיסה התפיסה התרבותית האוריינית הרווחת. המנת להימנע מ זאת עלו ,ולא בלשון יחיד

יצירה הקבוצתית, האינטליגנציה הביזור, ההשתתפות, חווית ה אתכפרקטיקות חברתיות מדגישה  אורייניות

גישה הקומוניקטיבית כלפי תואמת ל אורייניות ו שלתפיסה ז דינאמיות.החלוקה והניסוי, השיתופית, ה

באמצעות אינטראקציה , וזאת קה חברתיתילכונן משמעות כפרקט היכולשכזו הלמידה. אוריינות דיגיטלית 

   דיגיטליות מתווכות.עם טכנולוגיות 

 

גישה שיתופית ללמידה דרך השתתפות מאסיבית מרושתת. גם לעודד  יםיכול MOOCיחד עם זאת, קורסי 

ידע וחלוקה בד וביע, אוריינות דיגיטאלית כוללת הפעלת קשרים ויכולות תקשורת של טכנולוגיות מקוונות

עצם הגלישה חשוב להדגיש שולכן  בהם הקיימותאפשרויות ובבתחומים אנשים רבים אינם מתמצאים . דשח

תרבות שיתופית. אינטראקציה  ותמייצרשחברתיות מיומנויות מיומנויות תקשורת ומבנה אינה באינטרנט 

היא זו  ,הליך משותףמסגרת תקוגניטיביים וכינון ידע ב-ת ומעודדת תהליכים מטהפעם סביבה שחוש

חושפים תלמידים לפרקטיקות אלה עשויים אשר  MOOC נות דיגיטלית. קורסיייצירת אורילמסייעת ש

 מבוא ללמידה שיתופית ולאתוס של אוריינות חדשה.שמש כל

 

תוכן בשיח החינוכי מרבים לדבר על . יש שימושים רבים MOOC -ב היקף מונח גם למונח פתיחות, בדומה ל

הבאה לידי , מאפשר צורה אחרת של פתיחות אינטרנטה. פתוח, משאבים חינוכיים פתוחים וגישה פתוחה

ידע של  הליצירשתורמת קשרים של כרשת אלא  ,להשגת משאביםלשם ן לא מכווש ,ערך עצמאיכביטוי 

 להיות חוקריםלהפוך למידים שמניעה את התפתיחות הגיע ללים מסייע cMOOC. קורסי ףמשות

של תוצר חקר פתוח. כינון ידע  אדוגמהיא ויקיפדיה , למשל, רעיונותיהם מקבלים תפוצה והד בתוך הרשתו

עיונות ומביא לידי ביטוי ר במאמרים אקדמייםגם בא לידי ביטוי  cMOOCs -תרחש במסגרת הכפי שמפתוח 

 שיתופי.ודע מרושת ימשל חדשים במסגרת 

 

ית. אקדמיה מסורתמערכת של  ההערכבהתייחס ללגיטימציה קשיים של נתקל ב cMOOCsשל הידע החדש 

קיים רק כלפי תוכן האקדמי התרבות האקדמית תומכת בחינוך ליברלי ובחופש אקדמי, אך החופש על פניו 

 בפריפריה של האקדמיההקיימים  cMOOCביצועו. קורסי לכלפי הפורמט המוסדי והדרכים ולא  המחקר

. גבוההההשכלה של ההקיים בתחום  היצעהאינם מנסים להחליף את השלמות לקורסים הקיימים ומציעים 

 עם זאת,יחד של אקדמיה.  פרקטיקות המרכזיותה לעמוקמו כאיום ישיר  xMOOC -ה  ורסיקיתרה מזאת, 
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על אינו מאיים ו לאליטות האקדמיות על ניהול ידע בלעדיות שישבדגם של ידע סמכותי שהם מציעם תומך ה

י לעבר תרבות-חברתישינוי ל היאבמ  xMOOCהפצת קורסי למרות כן, . מומחיםההדגם הדומיננטי של ידע 

והפיכתם לתופעה  מיםדגהמכל  MOOCקורסי בשיתופיות ומרושתות. ריבוי המשתתפים  אורייניות

 נסת מונחים של אוריינות חדשה ולמידה מקוונת.כשמסייע לה ,אותם לסוס טרויאנית תרבותית הופכ

 

עוצבו על מנת לשמור על דגם ידע מומחים ועל נתח השוק של אוניברסיטאות  xMOOC -ה  קורסירבים מ

ל פניו מנוגדים לתרבות שיתופית. יחד ע, שעלאפשר ניהול סמכותי של שפע היד אמוריםהם . כמו כן, מובילות

. הם בות תלמידיםרעם זאת, קורסים אלה הופכים לפלטפורמה להמשך עבודה מרושתת שיתופית ולמעו

וחותרת תחת התפיסה  מומחיםת הצמיחה של אוריינות חדשה שמאתגרת את ידע המקדמים א

ידע של קשרים וכינון רשת  היא בנייה של של תקשורת עמיתיםה חינוך. התוצאההאינסטרומנטאלית של 

עמיתים פתוחות  אורייניותעשויה לייצר תנאים עבור פיתוח של  xMOOCת קורסי חהצלמצטבר. ממוקד 

 וממוקדות בתקשורת.

 

יש תפקיד משמעותי בתהליך  MOOC-ה קורסי של מורים ותלמידים במסגרת יםהמסורתי יםשינוי בתפקידל

מייצרת יחס  דרישות מוקדמותשאינה מותנית בת חופשיהישום הרשל פיתוח אוריינות שיתופית. יכולת 

הוא  בקורס או אינו מסיים אותו יוממלא את כל מטלותאינו תלמיד . גם אם התלמידים למדריךהמיוחד בין 

משנה את חוויות ו לאתוס השיתופי מתהקורס תוא של הגמישהו תזרבומה תפיסהה. נחשב לתלמיד לגיטימי

לבנות יחסים עם מדריכים על בסיס  מעדיפים MOOCתלמידי קורסי ולכן  .הלמידה ואת תפקיד המדריכים

 הדגמים המסורתיים של החינוך ממקמים את המורה במרכזהריכוזי.  םהדג פיעל ר ולא זסיון שיתופי ומבוינ

התלמידים. בדגמים אלה תלמידים הנם כמו כלים של ע דיהאמור לספק ידע ומסגרת ולאשר את והוא 

ככל שקורס ניתן לומר כי שותפים פעילים בכינון הידע והמשמעות. הם אינם ומראש שמתמלאים בידע מוכן 

המורה בתוך הקורס. על פניו של  והופך להיות גדול יותר, כך הדבר מערער על מרכזיות תפקיד MOOC-ה

כי תלמיד  יש לזכוראך  זקוקה למדריך, אכן מכירים אחד את השני דווקא קבוצה גדולה של תלמידים שלא 

רימה ריעים לזמפהללו שינויים הרגילה.  הבכיתכיכול לצפות ליחס הדדי ואישי מצד המורה,  ואינ MOOC-ה

גורם , כ"המורה" מערערים על מעמדו שלוהם  סביבת למידה מסורתית שמאפיינת ,כיוונית של הידע-חדה

, הלמידה מוקד של חוויההמורה מפסיק להיות וה מתחיל להיות מבוזר. הידע מעריך את חווית הלמידהש

 .מהמורה דווקא ולא מתלמידים אחריםלמידה נובע הכרה בוהמקור של הולכן 

 

תלמידים את הבעל ידע מוסמך וחושף של תפקיד הלביזור  גם םרוג MOOC-ריבו המשתתפים בקורסי ה 

שיתופיות נעשה  אורייניותקידום של הלסביבה בה יש ערך לאוריינות חדשה של מומחיות מבוזרת. למרות ש

משמעותי ביותר  מהווה איוםהוא הקורס, עיצוב ההיגיון הפנימי של ונוצר כתוצאה של  xMOOC-אמצעות ב

 על המונחים והפרקטיקה המסורתיים של חינוך והשכלה גבוהה.


