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ומעורבים  הזמן  במרבית  פעילים  שהסטודנטים  בעובדה 
ואחראים לתהליך הלמידה שלהם. המרכיב החשוב הוא התרגול 
להתמודד  הזדמנות  לסטודנטים  ניתנת  שבמהלכו  האקטיבי, 
עם פתרון בעיות בעצמם ובחברותא, תוך דיאלוג זה עם זה. עם 
צפייה  באמצעות  האקטיבי,  לתרגול  הסטודנטים  מוכנות  זאת, 
מוקדמת בהרצאות, חשובה והכרחית כדי שהסטודנטים ייתרמו 
מן התרגול. בגישת הכיתה ההפוכה ניתן לנצל את מרבית הזמן 
מיומנויות  ולהקניית  בחומר  להעמקה  פעילה,  ללמידה  בכיתה 
לשילוב  בסיס  מהווים  הפיילוט  ממצאי  גבוהה.  חשיבה  ברמת 

גישת הכיתה ההפוכה בקורסים נוספים.

על בחירת המינוח בעברית ל-MOOCs לשימוש 
בחוברת זו: קורס מּוק ]קורסי מּוּק[

נירה חטיבה

מינוח מתאים לשימוש בחוברת  באין מונח בעברית, חיפוש 
זו לא היה פשוט. כדי למצוא מונח מתאים, פניתי לעשרות 
כתב  מערכת  לחברי  בתחום,  שעוסקים  הללו  מבין  אנשים 
העת ולחברי פורום מרכזי ההוראה. את הצעותיהם )מובאות 
להלן, בסוגרים בגוף רבים, אם אפשרי( שלחתי לכל המשיבים 
וביקשתי מהם שיבחרו במונח המתאים ביותר לדעתם. פניתי 
אבל  בעברית,  ביטוי  למצוא  העברית  ללשון  לאקדמיה  גם 

ההצעות שקיבלנו לא נראו כמתאימות למרבית הנשאלים.
מי  למען  שקיבלנו,  השונות  ההצעות  את  כאן  מציגה  אני 

שיחפש בעתיד מינוח מתאים יותר.
מינוח בראשי תיבות: א. 

קמפ"ר )קמפ"רים(: קורס מקוון פתוח רב-משתמשים 	 
)על ידי ועדת המחקר של הכנסת בדו"ח מיוני 2013(

קמר"מ )קמר"מים(: קורסים מקוונים רבי-משתתפים 	 
)מכללת אורט-בראודה(

של 	  השנתי  )בכנס  להמונים  חינם  אקדמיה  אחל"ה: 
מיט"ל 2013( 

מנג"ל: מקוון נגיש לכול	 
קמ"ל )קמ"לים(: קורס מקוון לכול 	 
קמ"ה: קורס מקוון המוני	 
קמ"מ: קורס מקוון מרובה משתתפים	 
קמ"ר )קמ"רים(: קורס מקוון רב-משתתפים 	 

מינוח במילה אחת או יותר: ב. 
קורס מקוון לכול )קורסים מקוונים לכול(	 
רבי-	  מקוונים  )קורסים  רב-משתתפים  מקוון  קורס 

משתתפים(
MOOCs( MOOC( — להשאיר את המינוח באנגלית	 
מּוק )מּוקים(	 
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קורס מּוק )קורסי מּוק(	 
קורס מּוק-וון )קורסי מּוק-וון(	 

מכיוון שהמילים MOOC או MOOCs מופיעות עשרות רבות 
נוחה  תהיה  לשהחוברת  וכדי  בחוברת,  פעמים  מאות  ואולי 
המתוארת  התייעצות  בסיס  על  החלטנו,  לקורא,  וידידותית 
לעיל, שלא לבחור בביטוי עם ראשי תיבות ולא להשאיר את 
המינוח באנגלית, ושהביטוי יהיה קצר ככל האפשר )לא יותר 

משתי מילים(.
מרבית המשיבים בחרו מבין כל האפשרויות שהצעתי במונח 
קורס מּוק, עם אפשרות להשמטת המילה קורס אחרי פעם 
בלועזית(.  הן  )על אף ששתי המילים הללו  או שתיים  אחת 

להלן אחדים מנימוקי המשיבים:
בגלל אופיו הגלובלי של הנושא ימשיכו לקרוא לו מּוק. לכן 	 

יש להישאר עם השם מּוק ולא לחפש לו שמות עבריים.
מניעה 	  כל  אין  קורס,  הלועזית  במילה  משתמשים  אם 

להשתמש במּוק.
המילים קורס ואקדמיה כנראה אינן זקוקות לתרגום, וכך 	 

יסכין לחידוש  ומּוקס. סביר שהציבור פשוט לא  גם מּוק 
שפתי מאולץ.

אין לבחור באפשרות של מּוק וברבים מּוקים בלבד )ללא 	 
תוספת הקורס(, שכן יש להם קונוטציות שליליות.

המילה מּוק היא שגורה, מקובלת ומוכרת בצליל לכולם, 	 
ולכן משתלבת במשפט באופן חלק.

וקלה 	  למקור  נאמנה  מאוד,  פשוטה  מילה  היא  מּוק 
בעברית  שאינם  רבים  מונחים  לנו  חסרים  לא  לשימוש. 

והם מקובלים לחלוטין.
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