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תוכן העניינים
מהם קורסי מּוק? א. 
קצת היסטוריהב. 
פד	ו	יות ללמידה יעילה בקורסי מּוק	. 
הערכת מטלות ומבחנים, ציינון ומתן משובד. 
ד	מים שונים של הוראה/למידה עם קורסי מּוקה. 
עיצוב והפעלה של קורסי מּוקו. 
למה ללמוד בקורסי מּוק? יתרונות ותרומה פוטנציאלית	. 
בעיות בקורסי המּוק הקיימים, ביקורות וחששותח. 
מודלים עסקיים של קורסי מּוקט. 
פני החינוך ה	בוה לאן — שיבוש או שדרו	?י. 



   1 ון מס'     41גילי

ת
לי

כל
ה 

יר
סק

ד: 
ק 

חל בארצות  מופיעים  יום  מדי  כמעט 
אחרים  במקומות  גם  ובוודאי  הברית, 
קורסי  בנושא  פרסומים  כמה  בעולם, 
המּוק. מספר הפרסומים רב כל כך, עד 
מונח   — צונאמי  של  הרגשה  נוצרת  כי 
המוזכר לעתים קרובות בהקשר לנושא 
זה. המספר העצום של פרסומים ומגוון 
הדעות והנתונים המופיעים בהם, שרבים 
האחר  דברי  על  האחד  חוזרים  מהם 
ואחרים חלוקים בדעותיהם, גורמים לא 
אחת לאי-נוחות בקריאתם ומקשים על 

א. מהם קורסי מּוק? 

 ,MOOCs: Massive Open Online Courses שמם:  לפי 
רבי-משתתפים.  פתוחים  מקוונים  קורסים  הם  המּוק  קורסי 
כללה  בשמם,  בחלקה  ביטוי  לידי  הבאה  הראשונית,  הגדרתם 
 ,)Online( מקוונים  הם  הקורסים  הבאים:  המאפיינים  את 
)Open( ¯ אין דרישות קבלה פורמליות,  פתוחים לקהל הרחב 
ולכן  מוגבל  אינו  המשתתפים  ומספר  בחינם  היא  ההשתתפות 

.)Massive( עשוי להיות מסיבי/המוני
מאפיינים שאינם כלולים בשם אבל נובעים מההגדרה הראשונית 
גמיש, משום  ¯ מיושמת במועד  היא אסינכרונית  הם: ההוראה 
השימוש ההמוני ברחבי העולם שאינו מאפשר הוראה סינכרונית, 
קרדיט  הענקת  כי  אקדמי,  קרדיט  מעניקים  אינם  והקורסים 
דורשת תשלום עבור שירותים הקשורים בתהליך, ואז הקורסים 

אינם פתוחים לכל אחד.
חינמית  למידה  לאפשר  אמורים  המּוק  קורסי  זו,  הגדרתם  לפי 

איכותית וגמישה, נטולת אילוצי רקע לימודי, זמן ומקום. 
כיום יש סוגים רבים של קורסי מּוק, ופרט לכך שכולם מקוונים, 
המּוק  מקורסי  חלק  קיימים.  בהכרח  אינם  המאפיינים  שאר 
מעניקים קרדיט אקדמי בתשלום, חלקם מציגים דרישות קבלה 
פורמליות ולפעמים מגבילים את מספר המשתתפים לעשרות או 
למאות אחדות, ויש המארגנים במסגרתם "מפגשים וירטואליים 
סינכרוניים" או אפילו מפגשים המתנהלים באופן סינכרוני מלא 
 Massive השם  שכך,  מכיוון  בקמפוס.  בקורס  מהוראה  כחלק 
Open Online Course כבר אינו מגדיר את כלל קורסי המּוק 

כראוי, אבל הוא כבר השתרש וקשה להחליפו.
המסורתיים  הלמידה  בחומרי  משתמשים  המּוק  קורסי  מרבית 
נוספים,  קריאה  חומרי  לימוד,  ספרי  כמו  מקוונים,  קורסים  של 
סרטי וידיאו והצגת סדרת בעיות שיש לפתור. הם כוללים בדרך 

מקוון  בביצוע  המשתמש  של  אינטראקטיבית  השתתפות  כלל 
וגם במסגרות  של מטלות, פתרון בעיות ותשובות על מבחנים, 
של קהיליות סטודנטים, מרצים ומדריכים/עוזרי הוראה, שיתוף 

פעולה מקוון והנחיה מודרכת.
רובם הגדול של קורסי המּוק ניתנים באנגלית, אבל ארצות שונות 
ויש המפתחות מראש  הן  מּוק בשפתן  קורסי  בעולם מפתחות 
אותו קורס מּוק בכמה שפות. כמו כן, הולכת ומתפשטת התופעה 
לקורס  המסך(  על  בהדפסה  )המופיע  מקוון  תרגום  צירוף  של 
מּוק שניתן בשפה מסוימת. חלק מהתרגומים הללו נעשים על 

ידי קהילת הסטודנטים של המּוק.

משתמשי היעד

החינוך  במוסדות  הלומד  המסורתי  הסטודנטים  לקהל  בנוסף 
הגבוה, קורסי המּוק מיועדים לקהלים "לא-מסורתיים": אנשים 
ואינם  אישית  להעשרה  הקורס  נושאי  את  ללמוד  שרוצים 
או  תעודה  לקראת  רגילה  לימודים  במסגרת  ללמוד  מעוניינים 
למוסדות  הקבלה  דרישות  את  ממלאים  שלא  אנשים  תואר; 
אקדמיים ¯ שאין להם תואר או תעודת סיום של השלב הקודם 
בלימודים; אנשים שלא יכולים להשתתף באופן פיזי בשיעורים 
במוסדות  לימודים  לממן  מסוגלים  שלא  אנשים  בקמפוס; 
יוקרתיים שבהם הם מעוניינים ללמוד; אנשי מקצוע המבקשים 
לעדכן או להרחיב את כישוריהם כדי להצליח בתחרות הקשה 
עסקים  ואנשי  חוקרים  חינוך,  ואנשי  העולמית;  הכלכלה  של 

שמתעניינים בנושאים המוצעים בקורסי מּוק מסיבותיהם הם.

ב. קצת היסטוריה

  Open Educational קורסי המּוק הם שלב נוסף בהתפתחות של
  Learning Open שתחילתה בפיתוחם של ,)OER( Resources

אנשים ללמוד מהם על היבטים שמעניינים אותם ולהסיק מסקנות ¯ מרוב עצים... 
סקירה זו מבוססת על אינטגרציה של תוכן של יותר מ-200 פרסומים כאלה, בעיקר של השנה האחרונה 
מארצות הברית, ובאה למלא את הצורך במידע מסודר ומקיף, מאורגן ותמציתי, על ההיבטים המרכזיים 
של קורסי המּוק. כמובן שהסקירה מבוססת גם על הידע האישי שלי, על עמדוַתי ועל נקודות המבט שלי 
בנושאים הנידונים. הסקירה מעודכנת לסוף דצמבר 2013, ויש לשער שעד למועד קריאתכם את הסקירה 

חלו שינויים וחידושים. 
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בראשית  התפתחו  אלו  ה-20.  המאה  בסוף   )LOS( Objects
 )OCW(  OpenCourseWare של  ליוזמה  האלפים  שנות 
את  לראות  אפשר   .)OTs(  Open Textbooks-ל מכן  ולאחר 
 distance( מרחוק  הלמידה  של  כהתפתחות  גם  המּוק  קורסי 
 ,)online teaching, eLearning( ההוראה המקוונת   ,)learning
שיעורים  צילומי   ,)Open University( הפתוחה  האוניברסיטה 
של  וגם  באינטרנט,  המשודרים  באוניברסיטאות  קורסים  של 
הלמידה במסגרת Khan Academy. המיזם האחרון שברשימה 
מציג כ-700 שיעורים קצרים בווידיאו בתחומי תוכן שונים ברמת 
בית הספר והחינוך הגבוה. שיעורים אלו ניתנים לצפייה בחינם 

במסגרת יוטיוב, באתר שהועלה לאינטרנט בשנת 2006.
במה בכל זאת שונים קורסי המּוק מקורסים בהוראה המקוונת 
על  מבוססים  המּוק  קורסי  שנים?  עשרות  כבר  שפועלת 
טכנולוגיות  כמו  האחרונות,  בשנים  שהתפתחו  טכנולוגיות 

כיום מוצעים בעולם כ-1,000 קורסי מּוק ומשתתפים 
בהם כ-10 מיליון לומדים.

באינטרנט  והעברה מהירה  רחב, המאפשרות אחסון  ופס  הענן 
מכשירים  אליהם;  נוחה  וגישה  נתונים  של  עצומה  כמות  של 
ניידים המאפשרים נגישות בכל זמן ומכל מקום; למידת מכונה 
של  אוטומטית  בהערכה  התפתחויות   ,)machine learning(
של  לייחודיות  שיעורים.  של  טכנולוגיים  פיתוח  וכלי  הלמידה 
קורסי המּוק תרמו גם התפשטות התפיסה החברתית של פעילות 
ברשת והמחירים המאמירים של שכר הלימוד במוסדות החינוך 
שהופכים  בעולם,  אחרים  ובמקומות  הברית  בארצות  הגבוה 
אוכלוסיות  עבור  להשגה  לבלתי-ניתנת  הגבוה  בחינוך  למידה 

רבות. 
דיוויד  ידי  ראשי התיבות MOOC הוצגו לראשונה ב-2008 על 
קורמייר, שעמד אז בראש צוות חדשנות ותקשורת אינטרנטית 
 MOOC באוניברסיטה קנדית. עד לספטמבר 2011 לא זכה המונח
של  הייתה  היחידה  ומשמעותו  המרכזי  הציבורי  בשיח  להכרה 
ראו   ,Connectivism( הקישורנות  תיאוריית  של  מעשי  יישום 
בהמשך(. נקודת המפנה הייתה קורס ניסיוני בבינה מלאכותית 
פרופסורים מאוניברסיטת סטנדפורד  שני  שני( שנתנו  )לתואר 
בקליפורניה, Sebastian Thrun ו-Peter Norvig. הקורס הועבר 

באופן מקביל לקורס שהם לימדו בקמפוס, ובסופו ניתן אותו 
הייתה  גדולה  הלומדים. הפתעה  קבוצות  סופי לשתי  מבחן 
יותר מ-160,000 תלמידים   ¯ המספר העצום של הנרשמים 
מ-190 מדינות )בהשוואה לכ-200 סטודנטים בקורס הרגיל(. 
את  השלימו   ,2011 בספטמבר  ללמוד  שהתחילו  אלו  מבין 
סטודנטים.  כ-1,500  דרישותיו,  כל  על  בדצמבר,  הקורס  
הלומדים   400 שכל  הייתה  ביותר  המדהימה  התוצאה  אבל 
שהצלחתם במבחן הסופי הייתה הטובה ביותר, היו מבין אלו 
שלמדו באינטרנט! בעקבות התנסות זו עזב סבסטיאן ת'רון 
בינואר 2012 חברה מסחרית  והקים  את משרתו בסטנפורד 
)פלטפורמה(  טכנולוגית  תשתית  שפיתחה   Udacity בשם 
עצומים  למספרים  שהגיע  שאחרי  טען  ת'רון  מּוק.  לקורסי 
בכיתה  ללמד  לחזור  יכול  לא  הוא  סטודנטים,  של  כך  כל 
הטכנולוגי  המכון  הכריזו  מכן  לאחר  קצר  זמן  מסורתית. 
שיתוף  על  הרווארד  ואוניברסיטת   MIT מסצ'וסטס  של 
בהשקת פלטפורמת מּוק ללא מטרות רווח בשם edX וצירפו 

אליהם אוניברסיטאות עילית נוספות. באפריל 2012 ייסדו שני 
 Daphne  ¯ מסטנפורד  המחשב,  למדעי  אחרים,  פרופסורים 
Kooler ו-Andrew Ng, את חברת Coursera ¯ חברה מסחרית 
היא מספקת פלטפורמה ללמידה אקדמית במסגרת של  שאף 

קורסי מּוק. 
בפלטפורמות  מּוק  קורסי  נוספות  ארצות  השיקו   2012 בשנת 
ספרד,  המאוחדת,  הממלכה  פינלנד,  אוסטרליה,  ובהן  משלהן, 

גרמניה, ברזיל, יפן ופורטוגל. 
כבר  קיימים  ובתשלום,  בחינם  מקוונים,  שקורסים  אף  על 
30-20 שנה, רק בספטמבר 2011 הפכו המספרים העצומים של 
והציבורי  האקדמי  בשיח  מרכזי  לנושא  מּוק  בקורסי  הלומדים 
באביב  הגבוהה.  ההשכלה  אודות  על  הברית  בארצות  המתנהל 
מּוק בתקשורת, בארצות  קורסי  על  הגל בפרסומים  2012 הפך 
הברית בעיקר, לצונאמי. המוני מאמרי חדשות, בלוגים, ראיונות 
להצטרפות  קריאות  החברתיות,  ברשתות  פוסטים  בתקשורת, 
וביקורות הציפו את האינטרנט. גל זה נמשך עד היום. מפתחים, 
מגיבים  זו,  בתופעה  לדון  ממשיכים  ולומדים  חוקרים  מרצים, 
עליה, בוחנים אותה ומבקרים אותה. בנובמבר 2012 הכריז הניו 
יורק טיימס על 2012 כ"שנת ה-MOOC", אבל כאמור, השיטפון 
התפתחות  צצה  פעם  כשמדי   ,2013 שנת  במהלך  גם  נמשך 
חדשה ומרתקת. קורסים חדשים מוצעים לעתים קרובות, במגוון 

תחומים ובאמצעות מוסדות אקדמיים וספקי מּוק שונים. 
של  והפעלה  פיתוח  של  בתחום  שונים  גופים  פועלים  כיום 
פלטפורמות לקורסי מּוק, ובהם אוניברסיטאות, חברות מסחריות 
של  הפעילות  קרובות  לעתים  רווח.  למטרת  שלא  וארגונים 
הגופים הללו מושתתת על חתימת הסכמים ושיתופי פעולה עם 
אוניברסיטאות, שמביאים לעסקה מוניטין אקדמי וידע אקדמי 
בתחומי הידע השונים. הגופים מצידם מביאים עמם פלטפורמות 
גם  ולעתים  הפלטפורמות  להפעלת  מתודולוגיות  טכנולוגיות, 
תפיסה פדגוגית ללמידה מקוונת יעילה. שלוש החברות שנזכרו 
לעיל )Udacity, Coursera, edX( הן המובילות כיום בתחום זה 

בארצות הברית והן פועלות גם בארצות רבות נוספות.
מּוק  קורסי  כ-1,000  בעולם  מוצעים  שכיום  היא  ההערכה 
האחרונות  ושבשנתיים  לומדים,  מיליון  כ-10  בהם  ומשתתפים 
צפו המשתמשים ביותר מ-300 מיליון שיעורים של קורסי מּוק. 
זוהי עדות לצורך העצום בעולם לחומרי למידה נגישים הניתנים 

בחינם. 

Electricity and Magnetism; Moscow Institute of Physics and 
Technology [Coursera] 



   1 ון מס'     43גילי

ת
לי

כל
ה 

יר
סק

ד: 
ק 

חל

מיזמים בולטים משנת 2013
יוזמת 	  באפריל 2013 הודיעה הנציבות האירופית על השקת 

המאגד  אירופי  ארגון  בהובלת   OpenupED מּוק  קורסי 
כוללת  היוזמה  מרחוק1.  בלמידה  אוניברסיטאות המתמחות 
בעיקר אוניברסיטאות פתוחות מ-10 מדינות אירופיות )כולל 
בנושאים  קורסים  כ-90  בחינם  יוצעו  ובמסגרתה  ישראל(, 
שונים ב-11 שפות. האוניברסיטה הפתוחה בישראל משתלבת 
במיזם זה ותציע קורסים בעברית, בערבית, באנגלית וברוסית. 
על  קורסים  יציע  שותף  מוסד  כל  הנציבות,  הודעת  פי  על 
הקורסים  המקור.  בשפת  לפחות  שלו,  הלימודים  תכנית  פי 
והשלמתם בהצלחה  20 -200 שעות למידה,  פני  ישתרעו על 
או   )badge( בתג  סיום,  בתעודת  הלומדים  את  לזכות  תוכל 
בנקודות זכות לתואר. לשם קבלת התואר יידרש תשלום בסך 

21 -900 אירו, בהתאם להיקף הקורס ולמוסד המלמד.
 	 Georgia במאי 2013 הודיעה הפקולטה למדעי המחשב של

Tech, בהובלת הדקאן פרופ' צבי גליל, שהיא מפתחת תכנית 
המחשב  במדעי  מלא  שני  לתואר  בתשלום  מּוק  קורסי  של 
 .AT&T ובתמיכה של חברת התקשורת Udacity באמצעות
התכנית תהיה פתוחה לסטודנטים מכל העולם ותאפשר לאלו 
העונים לדרישות הקבלה ללימודים בתכנית הרגילה בקמפוס 
כדי  תוך  האוניברסיטה  של  שני  תואר  לקבל  האוניברסיטה, 
יוכל  קורס  כל  עבור  התשלום  בלבד.  מּוק  בקורסי  למידה 
להתבצע בנפרד, ובסך הכול התשלום יהיה שבריר של מחיר 
הלמידה בקמפוס )פחות מ-$7,000, כשישית המחיר של שכר 
הברית  ציבורית בארצות  באוניברסיטה  כזה  לתואר  הלימוד 
התכנית  פרטית(.  באוניברסיטה  השכר  מעלות  וכעשירית 
לתואר הושקה בינואר 2014 ומופעלת במחזור הראשון באופן 
ניסיוני רק לכמה מאות תלמידים. מספר המתקבלים לתכנית 
)בהשוואה  בשנה  לאלפים  ויגיע  שנה  מדי  בהדרגה  יורחב 

ל-300 הלומדים כיום לתואר בתכנית הרגילה בקמפוס(. 
יותר  זו עם  בסוף אוקטובר 2013 נסגרה ההרשמה לתוכנית 
מ-2,300 נרשמים )ששילמו דמי הרשמה(. כ-85% מהנרשמים 
הינם אזרחים או מתאזרחים אמריקניים, מצב הפוך ליחס של 
בשנים  כ-90%  שבקמפוס,  לתכנית  הנרשמים  הסטודנטים 
האחרונות. נתונים אלו מעידים על צורך גדול בתכנית שכזו 

או  בקמפוס  ללמוד  מסוגלים  שאינם  המקומיים  לתושבים 
לשלם שכר לימוד גבוה.

שדורש 	  חוק  קליפורניה  מדינת  העבירה   2013 באוגוסט 
מאוניברסיטאות ציבוריות להכיר בקרדיט אקדמי לסטודנטים 

שהשלימו קורסי מּוק על ידי ספקים חיצוניים. 
באוגוסט 2013 הודיעו חברות גוגל ו-edX על שיתוף פעולה 	 

הסטודנטים  למידת  את  שיבחן  היקף  רחב  מחקר  בעריכת 
בקורסי מּוק ואיך הטכנולוגיה יכולה להביא לשינוי ההוראה 
את  לשפר  כדי  זאת  מקוונת.  במסגרת  והן  בקמפוס  הן 
המסיימים  מספר  את  להגדיל  המּוק,  קורסי  של  הפדגוגיות 
של קורסים אלו ולקדם את ההוראה והלמידה גם בקורסים 

שבקמפוסים. 
בספטמבר 2013 הודיעו חברות גוגל ו-edX על שיתוף פעולה 	 

בפיתוח פלטפורמת מּוק עם קוד פתוח, שתאפשר ליחידים 
לפתח  העולם  בכל  ולממשלות  עסקיות  לחברות  ומוסדות, 

קורסי מּוק ללא תשלום עבור השימוש בפלטפורמה.
בבריטניה, 	  הפתוחה  האוניברסיטה  השיקה   2013 בספטמבר 

לה,  ומחוצה  בבריטניה  אחרות  אוניברסיטאות  עם  בשיתוף 
היו   2013 בדצמבר   .FutureLearn המּוק  פלטפורמת  את 

שותפות למיזם 29 אוניברסיטאות. 
בשם 	  פלטפורמה  צרפת  ממשלת  השיקה   2013 בספטמבר 

יותר  לשתף  שמתוכננת   Numerique  France Université
מ-100 אוניברסיטאות בצרפת.

הספר 	  מבתי  אחד  הודיע   2013 שנת  של  השנייה  במחצית 
 The Wharton School — המובילים בעולם למינהל עסקים
כל  פתיחת  על   —  of the University of Pennsylvania
בחינם  ללמידה  הראשונה  הלימודים  שנת  של  הקורסים 
במסגרת של קורסי מּוק, וכי הסטודנטים יכולים לקבל, לאחר 

אימות זהותם, תעודה על השלמת לימודיהם בקורס. 
בדצמבר 2013 הודיעה חברת edX, בשיתוף עם הקרן לחינוך 	 

ופיתוח של המלכה ראנייה בירדן, על הקמת פלטפורמת מּוק 
נבחרים  מּוק  לקורסי  בחינם  גישה  Edraak שתאפשר  בשם 
הברית,  בארצות  בעיקר  בעולם,  היוקרה  אוניברסיטאות  של 
של  הנמוך  האחוז  בשל  חיוני  התרגום  לערבית.  תרגום  עם 
מאוד  הגדול  והיחס  ערב  בארצות  אנגלית  דוברי  סטודנטים 
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באוניברסיטאות  הקיים  סטודנטים  לאלף  יחיד  מרצה  של 
הציבוריות הערביות.

הטכניון 	  העברית,  האוניברסיטה   2013 בשנת  חתמו  בארץ 
קורסרה  חברת  עם  הסכמים  על  תל-אביב  ואוניברסיטת 

לפיתוח קורסים בשימוש בפלטפורמה שלה2. 

שלושה דורות ושתי קטגוריות של קורסי מּוק

בקנה  האנושות,  לטובת  נועד  ק  המוּּ קורסי  של  הראשון  הדור 
מידה עולמי: מתן חינוך עילית בחינם להמונים ומתן הזדמנויות 
למידה לכולם, ובעקבות זאת ¯ צמצום פערים וחוסר השוויון בין 
אנשים על בסיס הבדלי מיקום, יכולת כלכלית ותרבות. קורסי 

 .cMOOCs המּוק הראשונים שהופיעו ב-2008 היו מהסוג של
cMOOCs מתמקדים ביצירת קהילות וקשרים. הם מבוססים על 
גישת הקישורנות ¯ Connectivism ¯ על פיה למידה משמעה 
בהן.  ולהשתמש  קשרים/קישורים  של  רשתות  לבנות  היכולת 
קורסי מּוק מסוג זה מתבססים על הקשרים המתפתחים בתוך 
מוגדר  תוכן  על  ולא  הקורס,  את  המרכיבות  השונות  הרשתות 
מראש. הם מתמקדים ביצירת ידע ותכנים, בהשוואה לקורסים 
ובשכפול  בצריכה  כלל  בדרך  שמתמקדים  קישורניים  שאינם 
של ידע ותכנים. קורסים אלו טובים לנושאים סוביקטיביים, או 
משמעות,  לבנות  כדי  שיתופיים  בדיונים  להשתמש  כשרוצים 
שהיא  ולמידה  יצירתיות  ולפתח  פרקטיקה  של  קהילות  לבנות 
רשת  את  בהדרגה  ומפתחים  יוצרים  הלומדים  ממּוקדת-לומד. 
מקיימים  שהם  אינטראקציות  מתוך  שלהם,  האישית  הלמידה 
הפעילויות  מן  נובעת  הלמידה  המרושתת.  הדיגיטלית  בסביבה 

שכל משתתף בוחר לעצמו, ולכן בהכרח שונה מאדם לאדם.

להלן דוגמה לשלבים של קורס מסוג cMOOC הממחישה כיצד 
ההתנסות מתפתחת לאורך זמן ומעוצבת על ידי המשתתפים: 

11 על1. ומחליטים1 מתאגדים1 אנשים1 כמה1 הקורס:1 פתיחת1 לפני1
לקורס.1 להצטרף1 ברשת1 לאנשים1 ומציעים1 ונושאים1 מטרות1
"בהליכי1 שמוגדר1 סילבוס1 מפתחים1 הראשוניים1 המשתתפים1
לשבועיים1 לפעילויות1 והצעה1 כלליים1 נושאים1 וכולל1 פיתוח"1

הראשונים.1
21 במסלולי1. מתנסים1 המשתתפים1 הקורס:1 של1 13-11 שבועות1

למידה1חלופיים1אחדים,1מעצבים1את1מטרות1הלמידה1שלהם,1
משתפים1זה1את1זה1בחשיבתם,1בהצלחותיהם1ובכישלונותיהם,1
יוצרים1קהילות1שיתוף1קטנות1ומתכננים1את1השבועות1הבאים.

31 שתוכננו1. בפעילויות1 ממשיכים1 המשתתפים1 1:6-14 שבועות1
ומעצבים1דרכים1ליישום1התוכן1בחייהם1המקצועיים.

41 בקהילות1. למידתם1 את1 מיישמים1 המשתתפים1 1:9-17 שבועות1
מקומיות1ומנסים1את1הידע1בעולם1האמיתי.

51 לאחר1השבוע1התשיעי1הקהילות1הקטנות1מתבססות1ומעוצבות1.
לפעולה1לטווח1ארוך.

בין  הגבוהה  האינטראקטיביות  הוא   cMOOCs של  היתרון 
לעתים  נתפסת  שהלמידה  הוא  שלהם  והחיסרון  המשתתפים, 
כ"מבולגנת" כשהמשתתפים יוצרים תוכן משלהם. לכן הלמידה 
ניהול  של  גבוהה  ורמה  מרובים  ומאמץ  זמן  השקעת  דורשת 

למידה ועיצוב מטרות למידה.
 ¯  xMOOCs-ה  ¯ אחר  מסוג  מּוק  קורסי  הופיעו   2011 בשנת 
שהתמקדו ב"המוניות" של קהל המשתמשים. אלו הם קורסים 

של  במודל  המסורתית,  ההוראה  את  ומייצגים  ידע  מעבירי 
הסבת  על  התבססו  זה  מסוג  הראשונים  הקורסים  ההרצאה. 
או  באופן מסורתי  באוניברסיטאות,  קיימים  היו  קורסים שכבר 
מקוון, לפלטפורמה של קורסי מּוק. קורסים כאלה, המתבססים 
על הנחת היסוד שהידע מועבר מהמרצה ללומדים, הם יעילים 
שניתן  כך  זמן,  לאורך  מעט  רק  שמשתנה  תוכן  העברת  לשם 
אחר  סמסטר  אחדות  פעמים  שיעורים  באותם  להשתמש 

סמסטר. 
ה-xMOOCs הראשונים, בשנים 2012-2011, היו בחינם, פתוחים 

הדור הראשון של קורסי המּוק נועד לטובת האנושות, 
בקנה מידה עולמי. הדור השני נועד בעיקר להשגת 
מטרות של המוסדות האקדמיים בקנה מידה עולמי 

הדור השלישי נועד להשגת מטרות מקומיות )לאו 
דווקא המוניות( של המוסדות האקדמיים.

בהתאם  העילית,  אוניברסיטאות  של  שיעורים  ושידרו  לכול 
לעקרונות של הדור הראשון של קורסי המּוק.

הדור השני נועד בעיקר להשגת מטרות של המוסדות האקדמיים 
בקנה מידה עולמי: קורסי המּוק מהווים אמצעי לגיוס סטודנטים 
מהעולם לתכניות הקיימות בקמפוס, לתרומה תדמיתית למוסד 
ולקיום  לו  ייחודיים  שהם  בהיבטים  וכמצטיין  חדשנות  כמוביל 
לגיוס  כאפיק  לשמש  מיועדים  הם  כן  כמו  עולמית.  נוכחות 
כספים ולהגדלת ההכנסות על ידי מתן אישורי לימודים ותעודות 

והענקת תארים במחיר נמוך להמוני לומדים. 
הדור השלישי של קורסי המּוק3 נועד להשגת מטרות מקומיות 
לשיפור  האקדמיים:  המוסדות  של  המוניות(  דווקא  )לאו 
למשל  מקוונת(,  בלמידה  או  הכיתה  )בחדר  בקמפוס  ההוראה 
היעילות/ מידת  ולהגברת  ההפוכה,  הכיתה  בגישת  בשימוש 
תועלת של ההוראה ¯ למשל בהוראת קורסים שיש להם ביקוש 
למוסד,  לקבלה  הכנה  קורסי  כמו  במוסד  רבים  של משתתפים 
גדולים  מבוא  קורסי  ובעיקר  קיימים,  לקורסים  השלמה  קורסי 
החוזרים מדי סמסטר או שנה. הדור השלישי מציב את קורסי 
בלימודים  ההתנסות  ושיפור  לחיזוק  העשרה  כמקור  המּוק 
באוניברסיטה המקומית, במקום להתחרות איתה כפי שעושים 

קורסי המּוק העולמיים. 
עם זאת, קורסים של הדור השלישי המיועדים לצורכי הקמפוס 
מכל  לסטודנטים  בחינם  למידה  גם  בו-זמנית,  לאפשר,  יכולים 
או  לתואר  בלימודים  או  בתעודות  מעוניינים  שאינם  העולם 

למידה בתשלום עם קבלת תעודה. 

ג. פדגוגיות ללמידה יעילה בקורסי מּוק

של  השנייה  במחצית  שנוסו  המבטיחות  הטכנולוגיות  כל  עם 
למידה  מחשבים,  עם  למידה  לימודית,  )טלוויזיה  ה-20  המאה 
עד  התרחשה  שלא  מאוד  מפליא  וכדומה(,  אינטרנט  מקוונת, 
כה מהפכה בשיטות הוראה ¯ החלפת שיטות ההוראה הקיימות 
יותר  או לפחות שינוי דרסטי בהן באופן שיביא ללמידה טובה 
בטכנולוגיות  השימוש  של  התוצאות  התלמידים.  סוגי  כל  של 
המסורתית  ההוראה  העשרת  על  רק  מעידות  הללו  החדשניות 
לתרומת  בנוגע  רבות  גם שאלות  עולות  דומה,  באופן  הקיימת. 

קורסי המּוק להוראה וללמידה. 
בהוראה  דרמטי  לשינוי  ולהביא  אלו  שאלות  על  להשיב  כדי 
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בהם.  והלמידה  ההוראה  על  במחקרים  צורך  יש  מּוק,  בקורסי 
מעט  רק  כה  עד  נערכו  הנושא,  של  המהירה  ההתפתחות  עקב 
הדרכים  של  מבוסס  ידע  גוף  עדיין  אין  ולכן  כאלה  מחקרים 
והשיטות הטובות ביותר )best practices( לעיצוב ולהפעלה של 
לעריכת  נערכים  שונים  ובמסגרות  במקומות  אבל  מּוק,  קורסי 

מחקרים, ובוודאי נשמע על תוצאותיהם בעתיד הקרוב. 

היבטי ההוראה בקורסי מּוק ורציונל פדגוגי

העברת התוכן, מורים מצטיינים: קורסי המּוק הראשונים הציגו 
בעיקר צילומים של שיעורי הרצאה טיפוסיים שהתנהלו בכיתות 
הסרט  טקסטבוק.  על  בנויים  היו  רבים  ושבמקרים  מסורתיות 
עצר מדי פעם והסטודנטים התבקשו להשיב על שאלות פשוטות 
כלל  בדרך  היו  המורים  הנכונה.  התשובה  על  משוב  קיבלו  וגם 
באוניברסיטאות  ויוקרתיים  ידועים  חוקרים  שהיו  פרופסורים 
זו  בדרך  ובעולם.  הברית  בארצות  בצמרת  שמדורגות  עילית 
בוצעה כביכול בקרת איכות, שכן אוניברסיטת עילית אינה יכולה 
ושאינם  שמה  את  הנושאים  קורסים  להפיק  לעצמה  להרשות 

מהמעלה הראשונה. 
מייצרות  לרשימת  זו.  בגישה  שינויים  כמה  חלו  השנים  במהלך 
ואף  יוקרתיות  פחות  אוניברסיטאות  גם  מצטרפות  הקורסים 
מכללות ציבוריות, ומתרבים המקרים שבהם בחירת המורים היא 

על פי הצטיינותם בהוראה ולא על פי הצטיינותם במחקר. 
במיוחד  ומותאמים  מתוכננים  הקורסים  קצרים:  הוראה  קטעי 
ללמידה מקוונת: כל שיעור מצולם מורכב מכמה יחידות קצרות 
שנמשכות 5 -15 דקות. הרציונל הוא שקטעים קצרים של פרקי 
הסטודנטים.  של  האופטימלי  הקשב  לזמן  מתאימים  הלמידה 
להתרכז  מפסיקים  רבים  תלמידים  בכיתה  שבשיעור  בעוד 
שבשיעור  הרי  דקות,   15- 5 של  הוראה  קטע  אחרי  ולהקשיב 
פעיל לתרגול  שכזה  הוראה  קטע  אחרי  עובר  התלמיד  מצולם 

 

כל שיעור מצולם מורכב מכמה יחידות קצרות. 
לאחר שהתלמיד מגיב על ההפעלה בסיום יחידת 

למידה הוא מקבל משוב מיידי אוטומטי.
התלמיד אינו מתקדם לשלב הבא של הלמידה לפני 

שהוכיח שליטה בחומר של היחידה הנלמדת.

ונשאר מרוכז. מבנה כזה מאפשר לסטודנטים ללמוד "בחתיכות 
קטנות" ולעכל את החומר המצומצם שבקטע ההוראה. 

כל  לאחר  הלמידה:  הערכת  הסטודנט,  של  תכופה  הפעלה 
יחידת לימוד קצרה הסטודנט נדרש לפעילות: להשיב על בוחן 
שמורכב משאלות פשוטות, להפעיל אובייקטים תלת-מימדיים 
בעיה,  או  אינטראקטיביים שמופיעים על המסך, לפתור תרגיל 
לבצע משימת כתיבה וכדומה. כל זאת כדי לבדוק אם התלמיד 
עוקב אחר החומר ואם הוא הבין את הנקודות העיקריות בקטע 
ההוראה, וגם כדי לקדם את מעורבותו בלמידה. מחקרים מראים 
של  פשוטות  שאלות  על  להשיב  הדורשת  פעילות  שאפילו 
בניית  ובוודאי על שאלות מורכבות הדורשות  היזכרות בחומר, 
התרגול  כך  ניכרים.  לימודיים  להישגים  מביאות  מחדש,  חומר 

בסיום יחידת הלמידה מחזק את ההבנה. 
אחת לכמה זמן )בדרך כלל מדי שבוע( או לאחר סיום של יחידה 
גדולה של למידה, התלמיד נדרש לבצע מטלת בית משמעותית 
עוברת  המוגשת  המטלה  רבים  מּוק  בקורסי  מבחן.  או  יותר 
השבועית  המשימה  הביצוע.  על  משוב  מקבל  והלומד  הערכה 

מחזקת את ההבנה של הסטודנט ואת יכולתו לבצע אינטגרציה 
של הנושאים השונים שנלמדו במהלך השבוע. 

בסוף הקורס נערך מבחן סופי. 
משוב מיידי: לאחר שהתלמיד מגיב על ההפעלה בסיום יחידת 
למידה הוא מקבל משוב מיידי אוטומטי ¯ כזה המתוכנת מראש 
לכל סוג של תשובה או ביצוע. כאשר הביצוע נכון התלמיד מקבל 
או  הביצוע  כאשר  הבא.  הלמידה  לקטע  ומתקדם  חיובי  משוב 
התשובה אינם נכונים, התלמיד מקבל פעם נוספת את המטלה 
או גרסה אחרת של אותה מטלה, והוא יכול לנסות לבצעה עד 
שגיאות  על  הסברים  ועם  חיזוקים  עם  מיידי  משוב  להצלחה. 

נמצא במחקר כגורם מרכזי בקידום הלמידה. 
שבה  שיטה   :)Mastery learning( שליטה  לקראת  למידה 
התלמיד יכול לחזור על הלמידה שוב ושוב, עד שמוכיח הבנה 
של יחידה זו. התלמיד אינו מתקדם לשלב הבא של הלמידה לפני 
שהוכיח שליטה בחומר של היחידה הנלמדת. למידה בשיטה זו 
נמצאה במחקר כמגדילה באופן משמעותי ומובהק סטטיסטית 

את אחוז הסטודנטים שמוכיחים הבנה בחומר. 
קורסי  לומדים,  של  הגדול  המספר  בגלל  קשיח:  זמנים  לוח 
מּוק רבים ¯ בייחוד הללו המאפשרים גם לקבל קרדיט אקדמי 
קורס  של  זמנים  ללוח  בדומה  קשיח,  זמנים  ללוח  צמודים   ¯
בקמפוס. קבוצת כל הלומדים מתחילה את הקורס באותו זמן, 
מתקדמת באותו קצב, מגישה מטלה מסוימת של הקורס באותו 
שבוע, נבחנת במבחן הסופי באותו זמן או באותו שבוע ומסיימת 
את הקורס באותו שבוע. כך כל הרוצה לקבל תעודה על השלמת 
קורס המּוק חייב לעמוד בלוח זמנים נוקשה של הגשת עבודות, 
מטלות בית ומבחנים שמוכתב על ידי הקורס. אם האוניברסיטה 
שמעצבת את המּוק מקיימת בקמפוס קורס מקביל, לוח הזמנים 
של המּוק חופף לפעמים לזה של הקורס האוניברסיטאי הרגיל. 

יש חברות פלטפורמה לקורסי מּוק שאינן מתנות את הלמידה 
בלוח זמנים והלומד יכול ללמוד בקצב אישי: להתחיל בכל זמן, 
להשלים כל יחידה ללא הגבלת זמן, לחזור על כל חלק של הקורס, 
ולהיבחן בבחנים ובמבחן הסופי כמה פעמים שהוא רוצה. לאחר 
קבלת הודעה על הצלחה במבחן הסופי, הסטודנט יכול להדפיס 
לעצמו תעודה שכוללת גם את הציון במבחן הסופי. סוג למידה 
זה אינו כולל וידוא של זהות הלומד וכרוך בכמה בעיות: למידה 
ללא הגבלת זמן אינה מתאימה לאנשים שנוטים לדחיינות ומתן 

ציון ללא אישור זהות פותח פתח לאי-יושר. 
המגבלות  עקב  ותלמיד-תלמיד:  מורה-תלמיד  אינטראקציות 
התלמידים  של  הגדול  והמספר  אסינכרונית  מקוונת  שבלמידה 
אישיות,  אינטראקציות  מאפשרים  שלא  המּוק  בקורסי 
ליצור  כדי  שונות  בדרכים  הפלטפורמה  חברות  משתמשות 
עצמם  לבין  הסטודנטים  בין  האינטראקציה  לכך.  תחליפים 
סטודנטים  שיחה שבהם  בחדרי  או  בפורומים  בעיקר  מתנהלת 
יכולים להציג את מחשבותיהם ורעיונותיהם לגבי הקורס, לשאול 
שאלות ולקבל משוב מסטודנטים אחרים. פעמים רבות מתפתח 
של  ללמידה  תורמים  הפורומים  וכך  מעשיר  דיון  כך  בעקבות 
עוזרי  גם  בפורומים  מתערבים  לפעמים  מזה.  זה  הסטודנטים 
על  משיבים  והם  בקורס,  המרצים  ואפילו  הוראה/מנטורים, 
אפשר  הסטודנטים.  את  ומדריכים  בדיונים  מתערבים  שאלות, 
לקיים לכל קורס בלוגים או ויקי לשם רישום הערות לגבי הקורס 
וחומר  נוספים, דוגמאות  ידי הסטודנטים והמרצה, הסברים  על 

נוסף.
)לפעמים  אחר  מסוג  אישי  משוב  שמאפשרים  מּוק  ספקי  יש 
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חונכים/ אישיים,  מאמנים  של  הפעלה  בצורת  נוסף(  בתשלום 
מנטורים האחראיים על קבוצות קטנות של לומדים או שירות 
של  לשאלות  אינטראקטיבית  בתכתובת  או  בטלפון  תשובות 
מצאו  מחקרים  ביממה.  שעות   24 הפועל  בקורס  תלמידים 
המסיימים של  אחוז  את  מעלה  אלו  מסוגים  אנושית  שתמיכה 

הקורס.
מּוק  בקורס  הלמידה  חיזוק  של  לחשיבות  נוספת  עדות 
בקורסי  שסטודנטים  הממצא  היא  חברתיות  באינטראקציות 
מּוק רבים מתארגנים ביוזמתם הם בקהילות מקומיות שחבריהן 
נפגשים פנים אל פנים כדי ללמוד יחד, לשאול שאלות, לשתף 
הקהילה.  חברי  של  בלמידה  לתמוך  כללי  ובאופן  ברעיונות, 
חברות הפלטפורמה תומכות בהתארגנויות אלו ומפרסמת את 

מיקומן ואת רשימת אנשי הקשר שלהן. 
עם  מתוחכמות:  ופדגוגיות  חדשניות  בטכנולוגיות  שימוש 
התקדמות השימוש בקורסי המּוק, יזמים מפתחים באופן שוטף 
טכנולוגיות ואסטרטגיות פדגוגיות מתוחכמות לשיפור הלמידה 
בהם. עד כה פותחו כלים לכתיבה מהירה ומשוכללת של טקסט 
על המסך על ידי המרצה, להשראת אווירה של משחק בלמידה, 
לאפשרות  בקורס,  זמנים  לוח  לניהול  בפורום,  הודעות  לניהול 
ללומדים לקשר בין חומרים ועבודות מקורסים אחדים, לשילוב 
אמצעים להגברת המוטיבציה ללמידה כמו מדידה שוטפת של 
ההתקדמות בלמידה והענקת תגים, לשיפור האינטראקציות בין 

הלומדים לבין עצמם ועם מורי הקורס ועוד ועוד. 
 NovoEd המּוק  פלטפורמת  הושקה   2013 באפריל  לדוגמה, 
שבשלוש  אלו  מאשר  שונות  בפדגוגיות  להשתמש  שמטרתה 
ממוקדת-מורה,  הוראה  עוד  לא   ¯ העיקריות  הפלטפורמות 
פיתחה  זו  חברה  ובלמידתו.  בתלמיד  שממוקדת  כזו  אלא 
קידום  לשם  חברתית  מדיה  של  בהיבטים  המשתמשים  כלים 
שיתופית,  ועבודה  עצמם  לבין  הסטודנטים  בין  אינטראקציה 
על  בעבודה  סטודנטים  בין  פעולה  שיתוף  לקדם  כדי  בעיקר 
לארגון  אלגוריתמים  החברה  פיתחה  כך  לשם  פרויקטים. 
רמת  גיאוגרפי,  מיקום  בסיס  על  עבודה  בקבוצות  סטודנטים 
זו  בפלטפורמה  שפותחו  הקורסים  מרבית  וניסיון.  השכלה 

עוסקים ביזמות. 
דוגמה נוספת היא טכנולוגיה חדשה של שיחות וידיאו שפותחה 
אינטראקציות  יצירת  ומאפשרת   Shindig בשם  חברה  ידי  על 
ובין  סטודנטים  של  גדול  מספר  בין  מקוונות  סינכרוניות 
את  מפעילים  הסטודנטים  והמתרגלים.  למרצה  הסטודנטים 
מצלמות הווידיאו שלהם במחשב או במכשיר שבו הם מנהלים 

את הלמידה בקורס, והמרצה יכול לראות כל סטודנט בישיבתו 
ליד תחנת העבודה שלו. הסטודנטים יכולים לראות גם זה את זה 

ולדבר זה עם זה בזמן אמיתי במהלך הלמידה בקורס.

ד. הערכת מטלות ומבחנים, ציינון המטלות ומתן 
משוב 

המספר העצום של תלמידים במּוק מציב כאתגר 
מציאת מודל הערכה שעובד בקנה מידה גדול כל כך.

הערכת  הוא  מקוון  בקורס  לביצוע  ביותר  הקשה  האלמנט 
סטודנטים תקפה ומהימנה. המספר העצום של תלמידים במּוק 
גדול  מידה  בקנה  שעובד  הערכה  מודל  מציאת  כאתגר  מציב 
להיות  חייבות  מּוק  בקורס  הסטודנטים  הערכת  דרכי  כך.  כל 
על  המוניים,  מקוונים שאינם  בקורסים  הערכתם  מדרכי  שונות 
אחת כמה וכמה מדרכי ההערכה הנהוגים בקורסים המסורתיים 
בקורסים  והמבחנים  המטלות  של  והציינון  ההערכה  בקמפוס. 

רבי-משתתפים נערכים בשיטות אחדות:
אוטומטי/ משוב  ומתן  "סגורות"  שאלות  של  וציינון  בדיקה 
ממוחשב: מדובר בשאלות מסוג נכון/לא נכון, מסוג רב-ברירה 
התלמידים  תשובות  במשפט.  מילים  השלמת  הדורש  מסוג  או 
נבדקות ומצוייננות באופן ממוחשב על פי נתונים שהמרצה מזין 
זאת,  עם  המרצה(.  ידי  על  מראש  מתוכנת  המשוב  )גם  מראש 
במקרים  פתרון  להיות  יכולים  אינם  רב-ברירה  מסוג  מבחנים 
לכל  לא מתאימים  והם  מוגבל  ידע  מודדים  רבים, משום שהם 

תחומי התוכן.

הקושי העיקרי בקורסי מּוק הוא הערכה של הביצועים 
במבחנים ובעבודות שלא ניתנים לבדיקה אוטומטית. 

בדיקה וציינון של מטלות תכנות ומתן משוב: תשובות התלמידים 
נכתבות בקוד בשפת תכנות מסוימת ונבדקות באופן ממוחשב 
על פי תשובות שהמרצה מזין מראש. המרצה יכול לתכנת את 
כל שלב של  ולציינן  שגיאה  טיפוס של  כל  על  להגיב  המחשב 

הפתרון.
הקושי העיקרי בקורסי מּוק הוא הערכה של הביצועים במבחנים 
בעיות  פתרון  כמו  אוטומטית,  לבדיקה  ניתנים  שלא  ובעבודות 
"פתוחות",  תשובות  שהן  תשובות  או  תכנות  על  בנויות  שאינן 
בשיטות  בעיקר  משתמשים  אלו  במקרים  מילוליות.  כלומר 
באינטליגנציה  בשימוש  טקסט  וניתוח  עמיתים  הערכת  של 

מלאכותית.
בדיקה וציינון של תשובות פתוחות ומתן משוב על ידי הערכת 
בעיה(  פתרון  של  או  )מילולית  פתוחה  תשובה  לכל  עמיתים: 
המחוון  וציינון.  לבדיקה   )Rubric( מחוון  מראש  מכין  המרצה 
מדריך את בודק העבודה/מבחן כמה נקודות לתת לכל סוג של 
של  סוג  כל  על  להפחית  וכמה  תשובה  של  חלק  ושל  תשובה 
שגיאה. במסגרת של מּוק, הסטודנטים מחולקים באופן אנונימי 
כלל,  בדרך  סטודנטים  בנות שלושה-חמישה  לקבוצות  ואקראי 
עמיתיו  של  המבחנים  את  או  העבודות  את  מציינן  אחד  וכל 
מקבל  שתלמיד  הציון  לו.  שמסופק  במחוון  בשימוש  לקבוצה 
הוא הממוצע של הציונים שנתנו לו עמיתיו. תלמיד אינו מקבל 
ציון מבלי שהעריך את העבודות של קבוצת העמיתים שלו, ולכן 
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הערכת העמיתים היא למעשה חובה למעוניינים לקבל ציון עם 
סיום הקורס. המערכת מאפשרת לסטודנטים להגיש ערעור על 

ההערכה שהם קיבלו.

המודל של הערכת עמיתים הוא בעל ערך רב 
לסטודנטים. בנוסף למשוב האישי שהם מקבלים על 
עבודתם מעמיתיהם, הם נחשפים תוך כדי תהליך 
ההערכה לדרכי החשיבה והביצוע של סטודנטים 

אחרים ולומדים מכך.

לסטודנטים.  רב  ערך  בעל  הוא  עמיתים  הערכת  של  המודל 
מעמיתיהם,  עבודתם  על  מקבלים  שהם  האישי  למשוב  בנוסף 
הם נחשפים תוך כדי תהליך ההערכה לדרכי החשיבה והביצוע 
מקוונת  עמיתים  הערכת  מכך.  ולומדים  אחרים  סטודנטים  של 
את  מביאה  היא  כי  הקורס,  בתוך  קהילה  ליצירת  גם  מועילה 
הלמידה  בסביבת  פעילים  ולהיות  מזה  זה  ללמוד  הסטודנטים 

שלהם. עם זאת, המודל מציב גם כמה בעיות:
אין הסכמה בין אנשי המקצוע באשר למהימנות ולתוקף של . 1

הביאו  שנעשו  בדיקות  עמיתים.  בהערכת  הניתנים  הציונים 
לתוצאות מעורבות. 

תשובות . 2 של  בציינון  מתמקדים  שהמחוונים  טענה  קיימת 
ויוצאות  יצירתיות  תשובות  מדכאים  כך  ותוך  מראש  צפויות 

דופן. 
בעיה ברמת הדיוק של המחוון: המחוונים חייבים להציע ציון . 3

לכל סוג של תשובה ולכל סוג של שגיאה. לדרישה זו כמה 
בעיות: 

בנייה של מחוון מדויק מאוד היא מורכבת מאוד ודורשת השקעת 
זמן רבה וכמה הרצות לבדיקה ולתיקונים לפני השימוש בפועל. 
בעיה נוספת נגרמת בכך שהכשרת הסטודנטים לשימוש במחוון 
המשתמש  מרצה  רבה.  השקעה  ודורשת  מסובכת  היא  מורכב 
היטב  מכשיר  רגיל,  בקורס  תלמידים  עבודות  להערכת  במחוון 
את המתרגלים שלו להשתמש במחוונים לא רק למתן ציון, אלא 
גם לקידום למידת התלמידים ¯ לזהות אצלם תפישות שגויות 
ולעודד אותם לחשוב על הבעיה מנקודת מבט אחרת. אבל בגלל 
להכשיר  אי-אפשר  מּוק,  בקורס  התלמידים  של  הרב  המספר 
אותם היטב לשימוש במחוון מדויק ומורכב כל כך. יתרה מכך, 
לסטודנטים בקורס מּוק אין מחויבות רבה לציינון, ולכן הם אינם 
מוכנים להשקיע יותר מדי מאמץ וזמן בעבודת ההערכה והציינון. 
משתי סיבות אלו אי-אפשר לתת לתלמידי הקורס מחוון שהוא 
כזה שמורה של קורס  וכולל את כל האפשרויות,  מדויק מאוד 

מסורתי רגיל משתמש בו. 
בעיות בכתיבת המשוב: גם ללא בעיית המוטיבציה, לסטודנט . 4

שמעריך את עמיתיו אין את אותה רמת ידע שיש למתרגלים. 
למתן  הכנה  חסרה  הסטודנטים  שלמרבית  מראה  הניסיון 
ורבים מהם אף אינם מסוגלים  משוב על תשובות פתוחות 
לעשות זאת. יש הכותבים משובים ארוכים מאוד, משובים 
בשפה  הכתובים  משובים  או  להבין,  שקשה  מבולבלים 

ובדקדוק שגויים. 
בעיות בהתייחסות הסטודנטים לתפקידם בהערכת עמיתיהם: . 5

מאוד  המוטרדים  מביניהם  שיש  עולה  סטודנטים  מעדויות 
רגשית  מבחינה  להם  ושקשה  עמיתים  בהערכת  מתפקידם 

לציינן את עמיתיהם. 
בעיות בהשתתפות התלמידים בהערכה: אם בקבוצת הערכה . 6

או  ההערכה  את  מבצעים  לא  מהסטודנטים  חלק  פנימית 
מבצעים אותה בצורה לא אמינה, כל יתר חברי הקבוצה לא 
מקבלים ציון )שהוא הממוצע של ציוני העמיתים( או שהם 

מקבלים ציון שאינו אמין.
מכל הנקודות הללו עולה שהשימוש בהערכת עמיתים למטלות 
ומעמיק  איכותי  משוב  ללומדים  לתת  יכול  לא  מּוק  בקורסי 
בכיתה  בקורס  שניתנים  אלו  כמו  רמה  באותה  בציינון  ודיוק 
גם  יש  מכך,  יתרה  קטן.  תלמידים  מספר  עם  מקוון  בקורס  או 
עדויות )אם כי לא רבות( שמצביעות על השפעה שלילית של 
שבדק  במחקר  במּוק.  הלימודים  השלמת  על  עמיתים  הערכת 
נמצא  מּוק,  קורסי  ב-28  לימודיהם  את  המשלימים  אחוזי  את 
שאחוז המשלימים את 17 קורסי המּוק שבהם בדיקת המבחנים 
והעבודות הייתה אוטומטית בלבד היה כ-8%, ואילו את 11 קורסי 
עמיתים  הערכת  של  מסוימת  דרגה  ציינון  לשם  שדרשו  המּוק 
השלמתם  שאחוז  המּוק  קורסי  ששת  מבין  כ-5%.  רק  השלימו 
בלבד,  אוטומטי  ציינון  על  ביותר, חמישה הסתמכו  הגבוה  היה 

ללא שימוש כלשהו בהערכת עמיתים4. 
שהערכת  כך  דרך  למצוא  יש  הבעיות?  עם  להתמודד  איך 
לסטודנטים  תיתן  זאת  ובכל  ליישום  קלה  תהיה  העמיתים 
מתרגלים/מנטורים/ למנות  אפשר  ערך.  ובעל  מועיל  משוב 
חונכים שישיבו לסטודנטים על שאלות שעולות בהליך הערכת 
הסטודנטים  את  להכשיר  אפשר  ההליך.  על  ויפקחו  העמיתים 
הנרשמים לקורס המּוק להערכת עמיתים בשימוש בסרט הדרכה 

שמסביר איך שיטה זו עובדת.
של  בשיטות  פתוחות  תשובות  של  ממוחשבים  וציינון  בדיקה 
בינה מלאכותית: יש תחומי תוכן שמאפשרים שימוש במערכות 
של בינה מלאכותית כדי לנתח תשובות פתוחות באופן אוטומטי. 
בשלב הראשון התוכנה משתמשת בבינה מלאכותית כדי לנתח 
אוסף גדול של תשובות שצוייננו על ידי מורה, ובשלב שלאחר 
מכן משתמשת במה שהיא "למדה" לשם ציינון עבודות נוספות. 
שמאפשרים  ומכיוון  מיידי,  משוב  ללומדים  מספק  המכשיר 
יכולים  הם  פעם,  אחר  פעם  עבודה  אותה  להגיש  לסטודנטים 

לשפר את העבודה על בסיס המשוב. 
 .robograding מכונה  פתוחות  תשובות  של  ממוחשב  ניתוח 
תשובות  כ-30  ולציינן  להעריך  מסוגל  אנושי  שבודק  בעוד 
בשעה, המציינן המתוכנת מסוגל להעריך 16,000 תשובות ב-20 
אי- שעדיין  מודים  הללו  המערכות  מפעילי  גם  אבל  שניות... 
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אפשר להצביע על הליך ציינון של תשובות פתוחות שהוא תקף 
ומהימן. יש דוגמאות רבות לכך שטכנולוגיה זו נותנת ציון חיובי 
וכתובות  אינטליגנטיות  אינן  קוהירנטיות,  גם כשאינן  לתשובות 
בצורה גרועה. לשם שימוש בכלי זה, צריך לאמן את הסטודנטים 
התקווה  ובדייקנות.  רב  בקיצור  תשובותיהם  את  לנסח  בקורס 
היא שעם התקדמות הטכנולוגיה ישופרו גם הביצועים של כלים 

מסוג זה. 

מניעת תופעות של אי-יושר בעבודות ומבחנים

כדי למנוע אי-יושר בקורס מּוק שמעניק תעודה או 
קרדיט אקדמי, הכרחי ללוות את הערכת המבחנים 

והמטלות בשיטות ובמכשירים מתוחכמים.

בפרסומים על קורסי מּוק יש דיווחים על מקרים של פלגיאט. 
בעבודות  שמרמים  מּוק  בקורסי  תלמידים  על  עדויות  קיימות 
ללא  היא  בקורס  הלמידה  שבהם  במקרים  אפילו  המוגשות, 
תעודה או קרדיט או שאפשר להפסיק את הלימודים ללא שום 
תוצאה שלילית, כך שלפי ההיגיון אין שום תועלת ברמאות זו. 
קיים  התלמיד  של  זיהוי  הליך  ללא  עבודות  והגשת  במבחנים 
המבחן  את  התלמיד  עבור  מבצע  אחר  שמישהו  החשש  תמיד 
בקורס  אי-יושר  למנוע  כדי  לתלמיד.  עוזר  או  העבודה  את  או 
מּוק שמעניק תעודה או קרדיט אקדמי, הכרחי ללוות את הערכת 

המבחנים והמטלות בשיטות ובמכשירים מתוחכמים, כמו:
שימוש בתוכנות לזיהוי פלגיאט: פלטפורמות של קורסי המּוק 

עשויות לשלב תוכנות שכאלו. 
חתימה על קיום קוד אתי: אחת מחברות הפלטפורמה מחייבת 
על  לחתום  שלה  המּוק  לקורסי  הנרשמים  הסטודנטים  את 
התחייבות להישמע לקוד אתי מפורט בהקשר לעבודה בקורס. 
ניגש לבחינה, הוא  או  בכל פעם שתלמיד בקורס מגיש עבודה 

חייב לאשר בכתב שהוא מקיים את הקוד האתי. 
מבחנים אדפטיביים: אלו יעילים למניעת העתקות של סטודנט 
הסטודנטים  לכל  בו-זמנית  הנערכים  במבחנים  מרעהו  אחד 
זו המבחן הממוחשב מתאים  הלומדים באותו קורס. בטכניקה 
את עצמו לתשובות הקודמות של הסטודנט באותו מבחן ומציג 
שאלות קשות או קלות יותר על בסיס מספר התשובות הנכונות 
מקבל  תלמיד  כל  זו  בדרך  התשובות.  ורמת  הסטודנט  שענה 

למעשה מבחן שונה משל אחרים, כזה המותאם לו אישית. 
מּוק  בקורסי  מפוקח:  באופן  הסופי  המבחן  של  וציינון  בדיקה 
שתהיה  תעודה  הענקת  או  אקדמי  קרדיט  קבלת  המאפשרים 
מוכרת על ידי מוסדות להשכלה גבוהה ומעסיקים, משתמשים 
במגוון שיטות של הגנה מרמאות אפשרית. פיקוח על הבחינות 
סטודנטים  של  גדול  מספר  עבור  נגישות  של  שיקולים  כולל 
ושל  איכות  הבטחת  של  בעולם,  שונים  במקומות  הנמצאים 
שמירה על טוהר הבחינות. הפיקוח נעשה בדרך כלל על ידי גורם 
ל-$150,   $30 )בין  השירות  עבור  משלמים  והסטודנטים  חיצוני 

לפי החברה והשיטה(.
עירוני  למרכז  פיזית  להגיע  נדרש  הסטודנט  פיזי:  פיקוח 
תמונה  עם  זיהוי  תעודת  להציג  מבחנים,  של  מדינתי  או 
ולהשיב על המבחן הסופי בתנאי פיקוח. יש חברות ייעודיות 
שמספקות שירותי עריכת מבחנים עם אימות מדוקדק של 
הזהות. הן מפעילות מאות רבות של מרכזי בחינות במרבית 

בערים  מרכזים  בכמה  אפילו  אחדות  ובארצות  הארצות, 
שונות. 

בשיטה  אינטרנט:  מצלמת  באמצעות  מקוון  זהות  אימות 
הקבלה  במעמד  מתבקש  הלומד   ,ProtectorU הנקראת 
ללימודים בקורס לספק פריט מזהה. בתחילת המבחן הלומד 
נדרש להציג למצלמה את הפריט המזהה ולסרוק את החדר 
משתמש  שאינו  להבטיח  כדי  המחשב  מצלמת  באמצעות 
כמה  על  לענות  מתבקש  הוא  כן  כמו  אסור.  עזר  בחומר 
שאלות רב-ברירה הנוגעות לרקע האישי שלו כדי לאמת את 
זהותו. במהלך המבחן המצלמה מכוונת אל הסטודנט ונציג 
של החברה צופה בו כל הזמן. התוכנה בודקת שבמהלך זמן 

זה כל הדפדפנים ומערכות התקשורת במחשב סגורים. 
בהקלדה:  אישיים  הבדלים  המזהה  בטכנולוגיה  שימוש 
שיטה שנקראת מסלול חתימה )signature track( ומבוססת 
היא  ההקלדה  וסגנון  קצביות  של  שהתבנית  הממצא  על 
קצביות  של  הפענוח  תהליך  לאדם.  מאדם  ומשתנה  אישית 
 keystroke( ביומטריקה של ההקלדה  נקרא  וסגנון ההקלדה 
ללימודים  הקבלה  במעמד  מתבקש  הלומד   .)biometrics
בקורס להדגים הקלדה וגם לספק פריט מזהה. בזמן מבחנים 
את  להציג  צריך  הלומד  שהכין,  הבית  מטלות  בהצגת  או 
התשובות  הקלדת  במהלך  לכך,  בנוסף  המזהה.  הפריט 
התוכנה משווה את הקצב ואת סגנון ההקלדה של הסטודנט 
שהאדם  ומאשרת  הקורס  בתחילת  שנלקחו  לדוגמאות 

שמבצע את המטלה מרחוק הוא זה שנרשם לקורס. 

ה. דגמים שונים של הוראה/למידה עם קורסי מּוק

כל  הכיתה,  בחדר  ללמידה  בדומה  סינכרוני:  מּוק  קורס 
המשתתפים "נוכחים" באותו זמן על אף שהם רחוקים זה מזה. 
למּוק כזה יש תאריכי התחלה וסיום קבועים מראש ותאריכים 
סינכרוני  מּוק  קורסי  יש  ולמבחנים.  משימות  להגשת  ידועים 
התלמידים  בקמפוס.  הקורסים  לאותם  במקביל  המופעלים 
במּוק צופים בשיעורי הכיתה בזמן אמיתי ויכולים להציג שאלות 
בשימוש  ההרצאה,  כדי  תוך  האחרים  ולסטודנטים  למרצים 
בחדרי שיחה אינטראקטיביים או בעזרים טכנולוגיים מיוחדים. 
המטרה היא שתלמידי המּוק ירגישו כקהילה וייצרו קשר אישי 
זמן  לאזורי  מוגבל  מלא  סינכרוני  קורס  הכיתה.  תלמידי  עם 
)time zones( קרובים זה לזה. מגבלה זו היא אחת הסיבות לכך 

שכמעט שאין קורסי מּוק שהם סינכרוניים במלואם.
קורס מּוק אסינכרוני: קורס שתאריכי ההתחלה והסיום שלו אינם 
חייבים להיות מוגדרים מראש ומועדי הגשת המטלות גמישים. 
ניתן להשתתף בשיעורים באופן גמיש בכל עת ומכל מקום, מה 
שמאפשר התאמה טובה למשתתפים באזורי זמן שונים או לאלו 
המשתתפים  קבועות.  לימוד  לשעות  להתחייב  יכולים  שאינם 
במּוק אסינכרוני מתקשרים זה עם זה ועם צוות ההוראה בדוא"ל, 

לוח הודעות, פורומים, הודעות קוליות והקלטות שמע ווידיאו. 
שכזה  במּוק  ההוראה  מעורב:  סינכרוני-אסינכרוני  מּוק  קורס 
היא ברובה אסינכרונית, ולעתים נקבעות "פגישות" סינכרוניות. 
הפגישות עשויות להיות מוגבלות לקבוצה חלקית של הרשומים 

בקורס.
קורס מיני מּוק: מּוק קצר מועד שנמשך כמה ימים ולא שבועות 
אקדמיים  למוסדות  המשויכים  מּוק  בקורסי  שמקובל  כפי 
של  קצרה  להכשרה  בעיקר  מתאים  זה  מסוג  מּוק  מסורתיים. 



   1 ון מס'     49גילי

ת
לי

כל
ה 

יר
סק

ד: 
ק 

חל

עובדים לחברה מסוימת או ליוזמות מסחריות שבהן ההתנסות 
היא אינטנסיבית וממוקדת בתחום ידע צר.

קורס מּוק מעורב )hybrid/blended(: זהו קורס בקמפוס המשלב 
למידה בקורס מּוק העוסק באותו נושא. המורה בקורס בקמפוס 
המּוק  בכל השיעורים של  או  בחלק  לצפות  בית  כמטלות  נותן 
המקביל ודורש להגיש לו את המטלות שמוצגות במּוק. לקורס 
מסוג זה יש פוטנציאל רב לקידום ההוראה משום שבקורס מּוק 
מושקעות בדרך כלל שעות מרובות בתכנון והכנת כל שיעור, עם 
הוראה  של  שיטות  יישום  ועם  מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש 
יעילה, ובהכנת מבחנים ומטלות. המורים בקורסי המּוק המעורב 
בסיס  על  בהוראה.  הצטיינותם  בסיס  על  כלל  בדרך  נבחרים 
המעורב  המּוק  קורס  של  שהשיעורים  להניח  אפשר  זאת  כל 
הם באיכות גבוהה. המורה בכיתה משלים את החלק שהמורה 
הוא  ¯ את המגע האישי עם התלמידים.  יכול לספק  לא  במּוק 
מקיים אינטראקציות עם התלמידים, מכיר אותם, מנסה להבין 
בניהול  להם  עוזר  שאלותיהם,  על  משיב  מבינים,  לא  הם  מה 
הזמן ומכוון אותם להליכים מועילים של למידה. בפעולות אלו 
המורה מתאים את ההוראה בקורס המּוק לתלמידים הספציפיים 

שבכיתתו.
בקורס  שלו  ההוראה  את  בונה  למעשה  המורה  מעורב  בקורס 
המּוק  תוכן  את  מתאים  קיים,  מּוק  לקורס  כמעטפת  הרגיל 
גישתו  לפי  החסרים  החלקים  את  ומשלים  האישית  לגישתו 
על  כלל  בדרך  ומעוצב  מתוכנן  המּוק  שקורס  מכיוון  ודעתו. 
ידי צוות הוראה שאינו שייך לקורס הרגיל, רמתו או תוכנו )או 
הגישה בהצגת החומר( אינם תואמים לעתים קרובות את הידע 

המוקדם של תלמידי הקורס הרגיל או את גישת המורה לחומר, 
ועל המורה להשלים את החוסרים לפני הצפייה במּוק. ההתאמה 
ללמידה עם המּוק דורשת מהמורה בקורס הרגיל השקעה גדולה 
שנערך  בסקר  שזוהו  העיקריות  הבעיות  ואכן  ומאמץ,  זמן  של 
לסטודנטים שלמדו בקורסים משולבים נבעו מקשיים בהתאמה: 
המּוק  לא תאמו את שיעורי  בכיתה  קרובות השיעורים  לעתים 
באותו נושא, לפעמים הסטודנטים הרגישו בלתי-מוכנים לשיעור 
בכיתה על אף שלמדו לפני כן עם המּוק, והיו נושאים וכישורים 
שהמורה בקורס בכיתה רצה להרחיב עליהם את הדעת והם לא 
בין שני סוגי השיעור מקשה על  נכללו במּוק. התלות ההדדית 
יצירת קורס קוהירנטי. קורס המּוק בלתי-ניתן לשינוי והגמישות 
להתאמה נמצאת רק בידי המורה של הקורס הרגיל. המורה יכול 
להגביר את הגמישות בהתאמה אם אינו משתמש במּוק השלם 

שתוכנן ונוצר על ידי מורים אחרים, אלא רק בחלקים ממנו ¯ 

קורס מּוק מעורב בשיטת הכיתה ההפוכה: שיטה 
זו מאפשרת למרצים לנהל בשיעורים דיונים ברמה 

גבוהה, להעמיק ביישומים פרקטיים, להפעיל את 
הסטודנטים בצורה מיטבית בתהליך הלמידה, ליצור 
קשר אישי עם הסטודנטים ולקדם את מעורבותם 

בלמידה.

אלו שמתאימים לגישה שלו ולתכנון הקורס שלו. הוא יכול גם 
שעוסקים  אחדים  מּוק  מקורסי  הלקוחים  שיעור  קטעי  לשלב 

באותו נושא. 
 flipped/inverted( קורס מּוק מעורב בשיטת הכיתה ההפוכה
מעורב  מּוק  קורס  בהפעלת  מקובלת  גישה  זוהי   :)classroom
בקורס  הרשום  תלמיד  זו  בשיטה  ללמידה.  מועילה  שנמצאה 
שנבחר  המּוק  של  בשיעור  הכיתתי  המפגש  לפני  צופה  הרגיל 
הכיתתי  המפגש  בזמן  החובה.  קריאת  את  ומשלים  לשילוב 
מרובות(,  סקציות  של  במסגרת  גם  אפשרי  גדולות  )בכיתות 
המרצה מקיים עם הסטודנטים דיונים מעמיקים בחומר שלמדו 
יחידנית  במסגרת  התלמידים  את  ומעסיק  המּוק  של  בשיעור 
או קבוצתית בפעילויות שנועדו להגביר את הבנת החומר, כמו 
מאפשרת  זו  שיטה  פרויקט.  או  מעבדה  עבודת  בעיות,  פתרון 
להעמיק  גבוהה,  ברמה  דיונים  בשיעורים  לנהל  למרצים 

Comprehensive Organic Chemistry; Peking University [Coursera] 

An Introduction to Operations Management; Wharton, 
University of Pennsylvania [Coursera] 
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מיטבית  בצורה  הסטודנטים  את  להפעיל  פרקטיים,  ביישומים 
בתהליך הלמידה, ליצור קשר אישי עם הסטודנטים ולקדם את 

מעורבותם בלמידה.
שמפתח  אקדמי  מוסד  מרובים:  במודלים  המופעל  מּוק  קורס 
יכול  במוסד,  שקיימת  הלימודים  לתכנית  המתאים  מּוק  קורס 
בקורס  ללמוד  שונים  ויכולות  צרכים  עם  לתלמידים  לאפשר 

המּוק בכמה אופנים במקביל, לדוגמה ללמוד במסגרת:
קורס רגיל המשלב את קורס המּוק בגישת הכיתה ההפוכה. 	 

מוסד  באותו  הרשומים  לתלמידים  מיועדת  זו  למידה 
ומשלמים עבור הקורס שכר לימוד מלא. המסיימים בהצלחה 

מקבלים קרדיט לקורס. 
לתלמידים 	  מיועדת  זו  למידה  במלואו.  מקוון  מּוק  קורס 

הקורס מחצית של  עבור  ומשלמים  מוסד  באותו  הרשומים 
שכר הלימוד. המסיימים בהצלחה מקבלים קרדיט לקורס. 

מיועדת 	  זו  למידה  בחינם.  הניתן  במלואו  מקוון  מּוק  קורס 
עבור  קרדיט  מקבלים  אינם  והם  העולם,  מכל  לתלמידים 

השלמת הקורס.
זמנים  לוח  אותו  לפי  לומדים  כל התלמידים בשלוש הקבוצות 

ונבחנים באותן בחינות באותו זמן.

ו. עיצוב והפעלה של קורסי מּוק

קורסים  היו  הראשונים  המּוק  קורסי  מּוק?  קורסי  ליצור  איך 
לטכנולוגיית  והותאמו  בכיתה  רגיל  בקורס  שצולמו  מסורתיים 
המּוק. כיום רוב הקורסים מיוצרים במיוחד כקורסי מּוק, בחלקם 
במקביל לקורסים רגילים המתקיימים במוסדות החינוך הגבוה 

או על בסיסם.
האם רצוי לכל מוסד לפתח קורסי המּוק? כל מוסד שיש לו צורך 
כדאיות  על  מראה  עלות-תועלת  של  ושתחשיב  לכך  ותקציב 
המיזם, יכול לפתח קורסי מּוק לתצרוכת פנימית בקמפוס, בייחוד 
כבר  שפותחו  מּוק  קורסי  אין  אם  משתתפים,  מרובי  לקורסים 

ומתאימים  אחרים  מוסדות  ידי  על 
לאימוץ ושילוב. בהקשר של פיתוח 
קורסי מּוק לשימוש עולמי, המוסד 
קורסי  יפתח  אם  להצליח  יכול 
לו.  ייחודיים  שהם  בנושאים  מּוק 
מוצעים  לכך שאם  עדויות  יש  אבל 
מקבילים  בנושאים  מּוק  קורסי 
סטודנטים  מוסדות,  כמה  ידי  על 
הגיאוגרפי(  למיקומם  קשר  )ללא 
של  מּוק  בקורסי  ללמוד  מעדיפים 
אוניברסיטאות יוקרתיות ולא באלה 

של מוסדות פחות יוקרתיים.
לפיתוח  המתאימים  הקורסים  מהם 
אקדמיים?  במוסדות  מּוק  כקורסי 
לא כל הקורסים הרגילים מתאימים 
קורסי  לפתח  למשל  קשה  לכך. 
פיזיקה,  כמו  במקצועות  מּוק 
והנדסה  החיים  מדעי  כימיה, 
עריכת  במעבדה,  השימוש  שבהם 
חומרים  עם  והתעסקות  ניסויים 
מהלמידה.  בלתי-נפרד  חלק  הם 
יש  הללו  מהתחומים  בחלק  אמנם 
אפשרות להשתמש במעבדה וירטואלית, וכיום יש גם חיישנים 
אבל  אמיתיים,  לניסויים  לשמש  ויכולים  למחשב  שמתחברים 
הניסויים  מגוון  את  מקוונת  במסגרת  לערוך  אי-אפשר  עדיין 
שנערכים בקורסים רגילים בתחומי תוכן אלו. לעומת זאת, יש 
למשל  מּוק,  בקורסי  לשימוש  מאוד  שמתאימים  תוכן  תחומי 
תחומים  הם  אלו  המחשב.  ומדעי  סטטיסטיקה  מתמטיקה, 
שבהם  והמבחנים  ושהמטלות  ומובנה,  מאורגן  בהם  שהחומר 
"רכים"  מקצועות  גם  יש  ממוחשבות.  והערכה  לבדיקה  ניתנים 
כמו מדעי הרוח ואמנויות שאפשר להתאימם בהצלחה להוראה 
רבים  במקרים  מתאימים  שני  לתואר  קורסים  מּוק.  כקורסי 
להסבה לקורסי מּוק, משום שהסטודנטים בתואר שני הם כבר 
לומדים מנוסים ויש להם מוטיבציה גבוהה ללמוד נושא שהוא 

חלק מעתידם המקצועי. 
איך להתאים את קורס המּוק לאוכלוסיית סטודנטים הטרוגנית? 
בשנות  מהם  ורבים  הגילים  בכל  הם  הסטודנטים  מּוק  בקורסי 
שונה,  ידע  רמת  ועם  שונה  מרקע  מגיעים  הם  לחייהם,  ה-30 
ברמות שונות של חינוך ¯ לרבים יש כבר תארים אקדמיים והם 
מועסקים בעולם העבודה, הם חיים בכל העולם, ויש להם רקע 
תרבותי מגוון ומוטיבציות שונות ללמידה בקורס ¯ אם רק לשם 
ואם לשם קידום מקצועי. בגלל השונות הזאת,  וההנאה  העניין 
מורי הקורס צריכים לעשות יותר הכללות מאשר בתכנון הוראה 

בפיתוח של קורס מּּוק חייבים לשלב צוות תמיכה עם 
מומחים מתחומים שונים שיתכננו את התכנים, את 

הפדגוגיות, את המטלות ואת משימות ההערכה כך 
שיתאימו לתנאים המיוחדים של המּּוק. 

בכיתה רגילה, לבנות על נסיון החיים והרב-תרבותיות של קהל 
תלמידיהם ולבחון נושאים מנקודות מבט חובקות עולם. 

של  התאמה  רגיל?  לקורס  המקביל  מּוק  קורס  גרסת  ליצור  איך 
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קורס רגיל בקמפוס או אפילו מקוון לקורס מּוק דורשת הרבה 
וחיתוכן  בכיתה  הרצאות  של  בהקלטות  שימוש  מסתם  יותר 
קטע.  לכל  תרגול  או  בוחן  בתוספת  לעיכול,  הניתנים  לקטעים 
מספר התלמידים העצום בקורסי המּוק והמגוון של התלמידים 
גישות  ודורשים  הלמידה  בסביבת  בסיסיות  דינמיקות  משנים 
ורעיונות חדשים וידע מקצועי רב. לפיכך האסטרטגיות לתכנון, 
בלמידה,  והפעלתם  הסטודנטים  עם  לאינטראקציה  להוראה, 
מאלו  מאוד  שונים  מּוק  בקורס  לסטודנטים  ולמשוב  להערכה 
בפיתוח  לשלב  חייבים  כך  משום  מסורתית.  לכיתה  שמיועדים 
שונים  מתחומים  מומחים  עם  תמיכה  צוות  מּוק  קורס  של 
שיתכננו את התכנים, את הפדגוגיות, את המטלות ואת משימות 

ההערכה כך שיתאימו לתנאים המיוחדים של המּוק. 
ואיכותי? מורים של קורסי   איך לפתח קורס מּוק באופן שיטתי 
מּוק עובדים עם צוות תמיכה גדול. להכנת קורס ברמה גבוהה 
חומרי  את  לפתח  שעוזרים  תוכן  מומחי  לכלול:  עשוי  הצוות 
הלמידה; יועצים פדגוגיים שעוזרים בתכנון ההיבטים הפדגוגיים 
בעיצוב  שעוזרים  ממוחשבת  לגרפיקה  מומחים  הקורס;  של 
)תמליל  תסריט/סקריפט  כותבי  ההצגה:  וסביבת  השקפים 
ודרכי  ההערכה  מטלות  תיאור  והתרחשויות,  התוכן  ותיאור 
מבחנים,  ובניית  הלמידה  בהערכת  מומחים  וציינונן(;  הערכתן 
צילום  את  ומבצעים  שמתכננים  טכנולוגיה  אנשי  מאפרים, 
השיעורים ועוד. לשדרוג האיכות והעניין ניתן גם לערוך צילומים 
 ,)locations( הקורס  לחומר  הרלוונטיים  ההתרחשות  באתרי 

להפעיל אובייקטים אינטראקטיביים תלת-ממדיים ועוד. 
במהלך הפיתוח של קורס מּוק צריך לחשוב על הכול ולתכנן כל 
רכיב וכל ניסוח מראש בצורה מדויקת עוד לפני ההקלטה, שכן 
דורשים  יקרים,  הם  הקורס  בחומרי  שינויים  או  חוזרת  הקלטה 
זמן רב ולא תמיד אפשריים. לאחר שקורסי המּוק הוקלטו, קשה 
מאוד לשנותם. משום כך הכרחי לעצב מראש תסריט לכל שיעור 
וקטעי השיעורים צריכים להיות בנויים כך שכל אחד יוכל לעמוד 
כשיעור בזכות עצמו. תכנון מדויק מראש משרת את המרצה גם 

בזיהוי בעיות פוטנציאליות ובפתרונן מראש.
ולשפר  לשנות  ניתן  הבאים?  במחזורים  מּוק  קורס  להפעיל  איך 
את קורס המּוק בכל שלב חדש של הפעלתו, על בסיס הניסיון 
שהצטבר בהפעלה של המחזור הקודם. אחד היתרונות של המּוק 
הוא הנפח העצום של הנתונים שאפשר  פני קורס מסורתי  על 

ללמוד  שניתן  כך  הפעלתו,  כדי  תוך  ממוחשב  באופן  לאסוף 
מנתונים אלו על התמודדות הסטודנטים עם חומר השיעור ואופן 
הצגתו ועם המטלות והמבחנים. בעת התכנון של קורס מּוק חשוב 
לכלול גם את מיפוי הנתונים שרוצים לאסוף, לתכנת את המיפוי 
נתונים  איסוף  לתכנן  למשל  אפשר  הקורס.  בעיצוב  ולשלבו 
שיאפשרו לזהות שאלות או תלונות טיפוסיות או ייחודיות של 
סטודנטים, בעיות במסגרת הדיונים בפורומים, ביצוע במטלות 
כשמתאימים  המתעוררים.  והקשיים  החומר  הבנת  ובמבחנים, 
את הקורס למחזור הבא, אפשר לתכנן מראש תשובות לשאלות 
שעלו בפורומים ולהתייחס לבעיות שזוהו במבחנים. כך אפשר 
לערוך שינויים בקורס המּוק על בסיס המידע שנאסף בהפעלה 
הקודמת. חלק מהשינויים מצריך הקלטה מחדש של שיעורים או 
של חלקיהם, וחלק דורש תכנון מחדש של המטלות והמבחנים. 
הבאים  במחזורים  המּוק  הפעלת  על  האחראי  המורה  לפעמים 
אי  הראשון.  במחזור  אותו  ושהפעיל  שצולם  מורה  אותו  אינו 
לכך יש להכשיר מורים להפעלת המחזורים הבאים והם צריכים 

להתאים את עצמם לתוכן ולעיצוב של קורס שלא הם תכננו.

פדגוגיות בהפעלת קורסי מּוק5

להלן הצעות אחדות שזוהו במאמרים המציגים התנסות בשימוש 
פיתוח  כל המתכנן  הניסיון האישי שלי.  מּוק, בתוספת  בקורסי 
של קורס מּוק או של שימוש בו יכול לבחור מהרשימה שלהלן 

את הדברים הרלוונטיים למּוק המסוים.

הכשרת סטודנטים ללמידה בקורס מּוק

הסיכוי  את  לקדם  כדי  מראש  לנקוט  שאפשר  דרכים  כמה  יש 
עם  להתמודד  יצליחו  מּוק  לקורס  הנרשמים  שסטודנטים 

הלימודים בצורה טובה ולסיים אותו.
זיהוי בעת ההרשמה של חוסרים שעלולים להכשיל את הלמידה 
לכלול  יש  דמוגרפי,  למידע  בנוסף  לנרשמים,  בשאלון  בקורס. 
ללמידה  שהכרחיים  וכישורים  בידע  חוסרים  שיזהו  פריטים 

בקורס, כמו: 
התנסו 	  שלא  חדשים  סטודנטים  אקדמית:  למידה  של  ידע 

בלמידה באוניברסיטה או במכללה, ובעיקר כאלה מארצות 
זרות עם תרבות למידה שונה, עלולים שלא להכיר את אופי 
העבודות  הגשת  של  הדרישות  ואת  האקדמית  הלמידה 

והתקדמות בקצב מוכתב מראש.
עם 	  התמודדות  יכולת  מקוונת:  ללמידה  כישורים 

מכוונות  גבוהה,  מוטיבציה  בלמידה,  הבידוד  הרגשת 
ללמידה עצמאית, מסוגלות לניהול יעיל של הזמן.

ללמוד 	  כדי  קדם  כדרישת  שמשמש  החומר  של  ידע 
בקורס. ניתן לזהות ידע זה באמצעות בוחן בעת ההרשמה.

ידע של כלי הקורס: יש לוודא שכל הנרשמים יודעים 	 
בהם  שמשתמשים  הטכנולוגיים  הכלים  כל  עם  לעבוד 
יכולתם להשיב על  זה לבדוק את  ובכלל  במהלך הקורס, 
לבצע  ובבלוגים,  בפורומים  להשתתף  ולהגישן,  המטלות 

את המבחנים, לקבל עזרה ועוד.
שכל 	  לוודא  יש  הלמידה:  בתנאי  לעמידה  מסוגלות 

נרשם יודע מה הלמידה בקורס תדרוש ממנו ¯ כמה שעות 
מסוגל  ושהוא  מאמץ,  של  סוג  ואיזה  במשוער  בשבוע 
מבחינת תנאי חייו להקדיש את הזמן והמאמצים הנדרשים 

לכך. DelftX: Solar Energy
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עריכת השתלמות קדם/אוריינטציה לנרשמים שזוהו אצלם חוסרים, 
כדי להכין אותם ללמידה במּוק. יש לתכנן עוד לפני תחילת הקורס 
תרגילים  בווידיאו,  הסברים  ידי  )על  מקוונת  השתלמות  עריכת 
לדוגמה, סיכומים מתומצתים של החומר המשמש כדרישת קדם 
או  בידע  לומד באופן אישי את החוסרים  לכל  ועוד( שתשלים 

בכישורי למידה מקוונת שזוהו אצלו. 

חשוב לתמוך בלומדים ולעזור להם במשך כל מהלך 
הלימודים. 

תמיכה שוטפת בלמידה בקורס מּוק תוך הפעלתו
מהלך  כל  במשך  להם  ולעזור  בלומדים  לתמוך  גם  חשוב 

הלימודים. ניתן לעשות זאת בדרכים אחדות: 
מעקב אחר ההתקדמות בלמידה: יש לאפשר באופן שוטף מדידה 
על  הממונה  הצוות  בקורס.  הלמידה  מצב  של  מקוונת  אישית 
לנהל מעקב  צריך  או אחרים(  עוזרי ההוראה  )המרצים,  הקורס 
שוטף על ההתקדמות של כל הסטודנטים בקורס, לקבל מידע 
מיידי על כל תלמיד המראה סימני בעיות בלמידה בקורס ולספק 

לו עידוד ועזרה מיידית.
ובאינטראקציות:  בפיקוח  אנשים  של  האפשר  ככל  נרחב  שילוב 
זו  הוצאה  חישוב  )תוך  ניתן  בתשלום  שמתנהלים  מּוק  בקורסי 
ההדרכה,  צוות  של  המעורבות  את  להגדיל  הקורס(  בתמחור 
למשל להפעיל מתרגלים/מנטורים שיעסקו בייעוץ לסטודנטים, 
גם  יספקו  הצורך  ובמקרי  בלימודים,  התקדמותם  על  יפקחו 

.)tutoring/coaching( הנחיה אישית

קידום היבטים חברתיים בלמידה 

כדי לפצות על חוסר הקשר האישי בין הסטודנטים למרצה ובינם 
לבין עצמם, מפעילי המּוק יכולים לבנות אצל הסטודנטים הרגשה 
ולבסס את הלמידה על אינטראקציות  של השתייכות לקהילה 
ועל השונות התרבותית  והידע העשירים  הניסיון  חברתיות, על 
על בדיונים  הסטודנטים  בין  אינטראקציות  המשתתפים.  של 

כדי לפצות על חוסר הקשר האישי בין הסטודנטים 
למרצה ובינם לבין עצמם, מפעילי המּוק יכולים לבנות 

אצל הסטודנטים הרגשה של השתייכות לקהילה 
ולבסס את הלמידה על אינטראקציות חברתיות, על 
הניסיון והידע העשירים ועל השונות התרבותית של 

המשתתפים.

כזו  החומר,  של  מעמיקה  ללמידה  מובילות  הקורס  חומר 
המאפשרת לזכור, להבין וליישם את הנלמד בעת הצורך. לפיכך 
קבוצתיות  עיצוב מטלות  ידי  על  למידה חברתית  לקדם  חשוב 
וארגון מפגשים סינכרוניים לקבוצות עניין, ולעודד את הלומדים 
פורום  בבלוגים,  בשימוש  פעולה  ולשיתוף  עמיתים  ללמידת 
הצעות  וכדומה.  פלוס  גוגל  טוויטר,  פייסבוק,  ויקיס,  דיונים, 
דיונים"  "לוחות  או  פורומים  יעילה  בצורה  לנהל  הן:  נוספות 
להשתתף  הסטודנטים  את  לעודד  חשוב   .)discussion board(
בפורום כזה ולהציג בו את ההתנסות שלהם בלמידה בקורס או 
בהערכת עמיתים, לנהל דיונים בנושאי הקורס וגם להציג שאלות 
ובעיות הקשורות למטלות הקורס. חשוב גם לשלב מתרגלים של 

הקורס שיפקחו ויתערבו בדיונים הללו על בסיס קבוע וגם יסננו 
שאלות שדורשות תשובה מהמרצה. רצוי שגם המרצה ישתתף 

בחלק מהדיונים שמתנהלים בפורומים של הקורס. 
לארגן מפגשי שאלות ותשובות יומיומיים בפורום בהשתתפות של 
מתרגל, בייחוד בקורסי מּוק שהם בתחומים של מדע, טכנולוגיה, 
הסטודנטים  אלו  בתחומים  כי  נמצא  ומתמטיקה.  הנדסה 
מעדיפים לפנות בשאלות למומחים כמו המרצה או מתרגלים/

עוזרי ההוראה יותר מאשר לעמיתיהם בקורס. 
בקבוצות קטנות בפורום או  לעזור לסטודנטים בקורס להתארגן 
בפייסבוק על בסיס עניין כלשהו ולנהל דיונים מקוונים במסגרת 
נפגשים  שחבריהן  מקומיות  למידה  בקבוצות  להתארגן  או  זו, 
לשאול  יחד,  ללמוד  או  בהרצאה  לצפות  כדי  פנים  אל  פנים 

שאלות, לעבוד על מטלות ולשתף זה את זה ברעיונות.
למשל  כמו  סינכרוניים,  וירטואליים  למפגשים  קבוצות  לארגן 
המורה  שבו   ,)webinar( ברשת  סמינר  של  בסגנון  מאורעות 
מתקשר עם מספר מוגבל של סטודנטים מבין תלמידי הקורס 
להזמין  אפשר  בו-זמנית.  במפגש  לצפות  יכולים  והאחרים 
למפגשים כאלה מומחים אורחים ולבקש מהסטודנטים הנוכחים 
יצפו באינטראקציות הללו.  להציג להם שאלות, בזמן שאחרים 
"איך לתת  ניהל סדנה בנושא של  לדוגמה, אחד מקורסי המּוק 
הציג  מומחה  עמיתים":  הערכת  של  בהליך  לסטודנטים  משוב 
מטלה שנועדה לתשובות פתוחות, את המחוון שחובר למטלה 
זו וכמה תשובות פתוחות שנתנו סטודנטים, והסביר על השימוש 
שהיו  תלמידים  המטלות.  ציינון של  לשם  במחוון  עושה  שהוא 

"נוכחים" הציגו למומחה שאלות. 
להקליט הערות קוליות או הודעות וידיאו עם הנחיות או משובים 
או  הקורס  בפרקי  ולשלבן  מוטיבציה,  מקדמי  מסרים  עם  או 

במטלות לסטודנטים. 
 

מודלים חדשים של שימוש בקורסי מּוק

מגוון  הזמן  כל  ובודקים  מחפשים  מּוק  בקורסי  המעורבים  כל 
של אופציות לשימוש במסגרת זו. למשל, לשימוש בקורסי מּוק 
בסקציות של דיון, כתחליף לשעות קבלה של מרצים/מתרגלים, 
לגישות אישיות יותר ללמידת הסטודנטים ולפיתוח מודולים של 
קורסים שהם יחידות תוכן שניתן לשלב בקורסים אחדים )כמו 
איך לנתח מאמר מחקרי או איך לכתוב מאמר שכזה(. שימוש 
כל  העברת  הינו  מאוד  גבוהה  ליעילות/תועלת  פוטנציאל  עם 
לפורמט  בקמפוס  השונות  בפקולטות  הגדולים  המבוא  קורסי 
של קורסי מּוק. ההוראה תהיה באיכות גבוהה כי בקורסי המּוק 
משולבים מורים מצטיינים והקורסים מבוססים על השקעה רבה 
בהכנת השיעורים. אפשר לשלב בקורס כזה פגישה שבועית או 

שימוש עם פוטנציאל ליעילות/תועלת גבוהה מאוד 
הינו העברת כל קורסי המבוא הגדולים בפקולטות 

השונות בקמפוס לפורמט של קורסי מּוק. אפשר יהיה 
להשתמש באותו קורס פעמים רבות במהלך כמה 

שנים.

דו-שבועית עם המרצה או המתרגלים, כדי לאפשר לתלמידים 
ליהנות ממגע אישי יותר מזה שקיים במסגרת הקורסים הגדולים. 
ההשקעה תהיה חסכונית כי אפשר יהיה להשתמש באותו קורס 

פעמים רבות במהלך כמה שנים.
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חל ז. למה ללמוד בקורסי מּוק? יתרונות ותרומה 
פוטנציאלית

העניין:  לבעלי  תרומתם  מהי  מּוק?  קורסי  של  היתרונות  מהם 
הלומדים, המרצים והמוסדות האקדמיים?

תרומה ללומדים, יתרונות על פני למידה בקורסים 

מסורתיים 

קורסי המּוק מגדילים את הגמישות בתנאי הלמידה ואת חוויית 
הלמידה ומקטינים באופן משמעותי את העלויות.

לכל  מאפשרים  המּוק  קורסי  הלמידה:  בתנאי  הגמישות  הגדלת 
לומד ללמוד בתנאים שהם האופטימליים עבורו במצבו האישי: 

התאמה ליכולות הלמידה האישיות, לידע הקודם ולעניין בנושאי 
שהוצגו  שונים  נושאים  על  כרצונו  לחזור  יכול  הלומד  הקורס: 
בקורס, הן משום עניינו בהם והן בשביל להבינם טוב יותר. קורסי 
המּוק מאפשרים למידה בקצב אישי, למשל להתאים את קצב 
המאפשרות  טכנולוגיות  יש   ¯ הווידיאו  בקטעי  הדברים  הצגת 
להאיץ או להאט )עד פי שניים( את קצב הדיבור של המרצה או 
לעצור בכל רגע נתון את הקטע. ניתן גם לפרק את הלמידה של 

שיעור יחיד לכמה חלקים עם הפסקות ביניהם. 
התאמה למקום ולזמן: קורסי המּוק מאפשרים ללמוד בכל מקום 
ובשעות שהן נוחות לכל לומד ולומד. כך למשל אפשר ללמוד 
בזמן הנסיעה באוטובוס, ברכבת או במטוס, ואפילו בעת שהייה 
הגמישות  חולים.  בבית  באשפוז  או  במילואים  צבאי,  בשירות 
לא- לומדים  לאוכלוסיות  הקורסים  את  מנגישה  ובזמן  במקום 

מסורתיות שאינן יכולות להשתתף באופן פיזי בהוראה בקמפוס, 
כמו אנשים עובדים שמשלבים לימודים, אנשים מוגבלים פיזית 
או  מרוחקים  באזורים  שגרים  אנשים  ניידים,  שאינם  ואחרים 

בארצות רחוקות ועוד.
התאמה לרקע אקדמי קודם: כל אחד, גם זה החסר רקע אקדמי, 
או  הקבלה  בדרישות  הגבלה  אין  כי  מּוק  לקורס  להצטרף  יכול 

במספר התלמידים.
העצמת חוויית הלמידה: שיתוף סטודנטים מכל העולם מאפשר 
להשתמש בידע חוצה תרבויות במסגרת קבוצות דיון ופרויקטים 

משותפים.
מאפשרים  המּוק  קורסי  הלמידה:  בעלויות  דרסטית  הקלה 
ללמוד קורס מלא בחינם עם המורים הטובים ביותר במוסדות 

בתשלום  כך  על  תעודה  ולקבל  ביותר  היוקרתיים 
לקרדיט  ללמוד  המאפשרים  כאלה  יש  מינימלי. 
אקדמי או אפילו לתואר אקדמי בתשלום שמהווה 

שבריר של מחיר הלמידה בקמפוס.

תרומה למרצים ולהוראה בקורסים
של  רבים  להיבטים  לתרום  יכולים  המּוק  קורסי 
בעיות  לפתרון  הן  בקמפוס,  בקורסים  הוראה 

בהוראה ולמידה והן לקידום ההוראה והמרצים.
תרומה להכשרת מועמדים ללמידה במוסדות החינוך 
עולות  אצלנו  הקבלה:  בדרישות  לעמידה  הגבוה 
לעתים תכופות טענות קשות על המחיר הגבוה של 
המביאים  הפסיכומטריים  למבחנים  ההכנה  קורסי 
לאפליה לרעה של תלמידים עם רקע כלכלי חלש. 
פוליטיקאים  ידי  על  כלל  בדרך  המוצע  הפתרון 
פתרון  אבל  הפסיכומטריים.  המבחנים  ביטול  הוא 

נמצאו  הללו  המבחנים  שכן  המים"  עם  התינוק  את  "שופך  זה 
במחקר מבוסס בכל העולם כשיטה בעלת התקפות והמהימנות 
כל  מבין  אקדמיים  בלימודים  הצלחה  לניבוי  ביותר  הגבוהים 
השיטות המשמשות למטרה זו. במקום לבטל את המבחנים, ניתן 
לקיים קורסי מּוק להכנה למבחנים שילוו גם בפגישות קבוצתיות 
תקופתיות של פנים אל פנים ובכך לצמצם במידה משמעותית 

מאוד את מחירי הקורסים ולהגביר את יעילותם. 
תרומה לפתרון בעיות בחוסרים ברקע ללמידה: בעיה שמחריפה 
סטודנטים  של  וגדל  ההולך  האחוז  היא  האחרונות  בשנים 
הכרחי  בסיסי  בידע  גדולים  חוסרים  עם  ללמידה  שמגיעים 
במתמטיקה  בסיסי  בידע  חוסרים  לדוגמה,  ללמידה.  ובמוכנות 
ההנדסה  בתחומי  ללמוד  המתקבלים  לסטודנטים  ובמדעים 
לנרשמים  בחשבונאות  בסיסיים  במושגים  חוסרים  והמדעים; 
הניסוח  הביטוי,  ביכולות  חוסרים  למינהל עסקים;  לבית הספר 
אקדמית  למידה  של  ומיומנויות  בהרגלים  חוסרים  והכתיבה; 
ועוד. כדי לטפל בבעיה זו, אפשר לערוך מבחני מיון לתלמידים 
תלמידים  לחייב  האקדמיים,  במוסדות  ללמידה  המתקבלים 
למידה  במיומנויות  או  חומר  של  בידע  חוסרים  אצלם  שיזוהו 
אותם  ולהשלים  זו  למטרה  שיפותחו  מּוק  בקורסי  ללמוד 
בהצלחה, לפני שהם מתחילים באופן רשמי בלימודיהם במוסד 

או בקורס מסוים.
המּוק  קורסי  הסמסטר:  במהלך  בלמידה  בעיות  לזיהוי  תרומה 
וניהול  יכולת מדידה משופרת של תהליכי הלמידה  מאפשרים 
מסיבי  באיסוף  מלווה  מּוק  בקורסי  הלמידה  הליך  הקורסים. 
ועל הלומדים. אפשר למשל  נתונים על כל שלבי הלמידה  של 
של  ההבנה  מצב  על  שוטפים  דיווחים  הקורס  למורה  להעביר 
קשיים  על  אמת  בזמן  ולהתריע  השונים  והנושאים  המושגים 
של תלמידים רבים בקורס. הנתונים המצטברים יכולים לשמש 
לזיהוי של  יותר בלמידה, למשל  בעיות עמוקות  לזיהוי  כבסיס 
תפישות שגויות של מושגים או סוגי שגיאות טיפוסיים במהלך 

פתרון בעיות. 
כאשר הביקוש לקורס מסוים  יתר:  רישום  לקורסים עם  תרומה 
בקמפוס עולה על מספר התלמידים שיכולים ללמוד בו )למשל 
עקב מגבלה של גודל חדר הלימוד או של כוח האדם שמוקצה 
כך  בכיתה  לקורס  במקביל  מּוק  קורס  לקיים  אפשר  לקורס(, 
את  אליו  ולהסב  יותר,  זולים  יהיו  המּוק  בקורס  שהלימודים 

התלמידים שאינם מתקבלים לקורס הנערך בקמפוס. 
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הבעיות  זיהוי  ובקמפוס:  מּוק  בקורסי  ההוראה  לקידום  תרומה 
לעריכת  מּוק  בקורס  שלימדו  מרצים  לשמש  יכול  בלמידה 
קורס  במסגרת  שילמדו,  הבאים  בקורסים  בהוראה  שינויים 
שתלמידים  למטלות  יעיל  משוב  ולמתן  רגיל,  בקורס  או  מּוק 
מּוק  בקורסי  מראה שמרצים שמלמדים  הניסיון  ואכן  מגישים. 
הרגילים שהם מלמדים  בקורסים  גם  שינויים מפליגים  עורכים 
בקמפוס, בעיקר שינויים של מעבר לשיטות הוראה שמפעילות 
בשיטות  חדשנות  מקדמים  המּוק  קורסי  כך  התלמידים.  את 
לכך,  בנוסף  המּוק.  בקורסי  והן  הרגילים  בקורסים  הן  ההוראה 
מרצים  של  הוראה  לדרכי  המּוק  קורסי  שמאפשרים  החשיפה 
לזיהוי  למרצים  לתרום  עשויה  חדשניות  ולטכנולוגיות  שונים 
בהוראה   )best practices( מיטביות  ופרקטיקות  אסטרטגיות 

ולאימוצן בהוראתם.

תרומה למוסד האקדמי
תורמים  האקדמי  המוסד  ידי  על  המיושמים  המּוק  קורסי 
אפיק  ומהווים  חדשנות  כמוביל  לתדמיתו  משמעותית  תרומה 
לגיוס כספים ולהקטנת עלויות. מוסדות יכולים לפתח קורסים 
שמם,  את  להאדיר  כדי  בהם  כמומחים  ידועים  שהם  בנושאים 

למשוך סטודנטים או לקיים נוכחות עולמית.

קורסי המּוק המיושמים על ידי המוסד האקדמי 
תורמים לתדמיתו כמוביל חדשנות ומהווים אפיק 

לגיוס כספים ולהקטנת עלויות. מוסדות יכולים לפתח 
קורסים בנושאים שהם ידועים כמומחים בהם כדי 

להאדיר את שמם, למשוך סטודנטים או לקיים נוכחות 
עולמית.

ח. בעיות בקורסי המּוק הקיימים — ביקורת 
וחששות

בצד היתרונות הפונציאליים, קיימת גם ביקורת על קורסי המּוק 
במתכונתם כיום. להלן כמה קטגוריות של בעיות.

בעיות פדגוגיות

הצורך להתמודד עם המספר העצום של המשתתפים 
מוביל לבעיות אחדות, כלהלן. 

למגוון  ההוראה  את  להתאים  יכולת  בחוסר  בעיות 
העצום של המשתתפים

צויינו  המּוק  קורסי  של  הגדולים  היתרונות  בין 
שהם  בתנאים  ללמוד  לומד  לכל  האפשרות  מתן 
בגלל  זאת,  עם  האישי.  במצבו  עבורו  האופטימליים 
לומד  לכל  להתאים  אי-אפשר  הרב,  התלמידים  מספר 
את קצב ההתקדמות הכללי של הקורס )בייחוד בקורסי 
ההדגשים  ואת  קשיח(  זמנים  לוח  שמקיימים  מּוק 
שהכיתה  ככל  הקורס.  תוכן  של  השונים  ברכיבים 
גדולה יותר, כך יש יותר תלמידים שקצב הלימוד אינו 
שהדגשים  או  מדי(  מהיר  או  מדי  )איטי  להם  מתאים 
ממשוב  לדוגמה,  להם.  מתאימים  אינם  התוכן  ברכיבי 
הסטודנטים לאחד מקורסי המּוק עולה שאלה מביניהם 

בבהירות  הבינו  הקורס,  של  בתחום  מקצועי  רקע  להם  שהיה 
נושאים יישומיים רבים על בסיס ההתנסות המקצועית שלהם, 
בקורס  שנלמדה  המתמטיקה  עם  להתמודד  הצליחו  לא  אבל 
שהיו  קורס  באותו  סטודנטים  לעומתם,  אלו.  לנושאים  כבסיס 
שהמתמטיקה  מצאו  במדעים,  או  בכלכלה  ראשון  תואר  בוגרי 
הייתה משעממת "בצורה מעליבה" )כלומר ברמה נמוכה מדי(, 

ולעומת זאת התקשו בהיבטים היישומיים.
ובין  ללומדים  המורה  בין  מתאימה  אינטראקציה  בחוסר  בעיות 
הלומדים לבין עצמם: קיומן של אינטראקציות מסוג זה בקורסים 
מהלך  את  לשנות  יכולת  לחוסר  וגורם  למימוש  קשה  גדולים 
עולות  רגילות  בכיתות  מהתלמידים.  משוב  בעקבות  הקורס 
לעתים קרובות בעיות בלתי-צפויות, אך מכיוון שהמורה מכיר 
את התלמידים ואת נקודות החוזקה והחולשה שלהם, הוא יכול 
לצורכיהם.  להתאימו  כדי  הקורס  מהלך  את  עת  בכל  לשנות 
של  מוקדם  בשלב  עזרה  ולספק  להתערב  מסוגל  הוא  למשל, 
בקורס  זאת,  לעומת  נשירה.  למנוע  ואף  לצמצם  ובכך  הלמידה 
יכול  לא  המרצה  מראש,  מוקלטים  השיעורים  שבו  המוני  מּוק 

להגיב באופן שוטף לצורכי הסטודנטים. 
עצמם.  לבין  הלומדים  בין  באינטראקציות  בעיות  גם  קיימות 
אינטראקציות כאלה מתרחשות בעיקר בפורומים ובחדרי שיחה 
כמו  חברתית  מדיה  בדרכי  וגם  המּוק  במסגרת  שמאורגנים 
בלוגים, פייסבוק, טוויטר וויקיס. עדויות מקורסי מּוק מצביעות 
על כמה בעיות, כמו ריבוי משתתפים בפורום שתוכנן לקבוצה 
קטנה )דבר זה מקשה על הפעילות בפורום כי מספר ההודעות 
להגיב  יכולים  אינם  והמשתתפים  מדי  רב  במסגרתו  הנשלחות 
בפורום  שמתקיימים  הדיונים  במהלך  ובעיות  ההודעות(  לכל 
כמו חוסר בהירות באשר למטרות הדיון, חוסר מידע על היבטים 
כדי  עד  הדיון  ואי-התמקדות במטרות  בדיון  שונים המשולבים 
לסטודנטים  קושי  של  מקרים  עולים  אלו  מכל  מוחלט.  בלבול 
קבוצות  עבור  שאורגנו  בפורומים  מדיונים.  משמעות  בהפקת 
נפגשו  לא  הלמידה  קבוצות  שבהם  מקרים  על  דווח  הלמידה 
לדיון בפורום בזמנים שנקבעו. בנוסף לכך, התקשורת המקוונת 
היא הרבה פחות נעימה ויעילה מתקשורת פנים אל פנים, משום 
שהיא איטית הרבה יותר ומשום שהמשתתפים אינם רואים את 
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בני שיחם. בעיה עמוקה יותר נובעת מאיכות האינטראקציות בין 
הסטודנטים. מתכתובות בין תלמידים עולות תופעות של שפה 
דלה ושגויה, ניסוחים לא בהירים ומידע וטענות שגויים. כלומר 
הידע שמועבר בין הלומדים לבין עצמם עשוי להיות בלתי-תקף. 
כדי למנוע את התופעה או לפחות לצמצמה, יש הכרח לנוכחות 
של  השונים  בפורומים  מהדיונים  ניכר  בחלק  מתרגלים  של 
זול לביצוע בקורסים מרובי  ואינו  הקורס ¯ הליך שאינו פשוט 

משתתפים. 
בעיות בהשגת חלק ניכר ממטרות החינוך. ההוראה בקורסי המּוק 
אינה מאפשרת אלמנטים חיוניים של למידה וחינוך כמו פיתוח 
כישורי  קהל,  לפני  ועמידה  הצגה  יכולות  ביקורתית,  חשיבה 
וחינוך  אמפתית  יכולת  פנים,  אל  פנים  בעבודה  פעולה  שיתוף 

אישי.
מורים בלתי-מצטיינים: חלק מקורסי המּוק משתמשים בהרצאות 
מצטיינים  שהם  עילית,  באוניברסיטאות  מצליחים  מדענים  של 

במחקר, אבל לא תמיד מורים טובים. 
בנוסף לכל הבעיות ברשימה זו יש גם בעיות בהערכת התלמידים, 

כמו אלו שהוצגו לעיל.

בעיות ללומדים

אחוז עצום של לומדים אינם משלימים את הלימודים בקורסי 
כי ממוצע  מּוק מראה  קורסי  רב של  עבור מספר  חישוב  מּוק. 
המסיימים את קורסי המּוק הוא כ-7%. רוב הנרשמים לקורסים 
נושרים לאחר המטלה הראשונה שיש להגיש. למשל, בקורס של 

bioelectricity באוניברסיטת דיוק בסתיו 2012 נרשמו 

אחוז עצום של לומדים אינם משלימים את הלימודים 
בקורסי מּוק. ממוצע המסיימים הוא כ-7%.

כ-13,000 לומדים. מהם צפו בשיעור המוקלט הראשון כ-8,000 
ורק כ-1,200 תלמידים נבחנו בבוחן של השבוע הראשון. בבוחן 
של השבוע הרביעי נבחנו כ-600 תלמידים, ולמבחן הסופי ניגשו 
רק 346 תלמידים. מהם השלימו את כל משימות הקורס רק 313 

תלמידים, המהווים כ-2.5% ממספר הנרשמים.
אחוזי  את  מסבירים  המּוק  קורסי  של  הפלטפורמות  מנהלי 
מלכתחילה  לקורסים  הנרשמים  שרוב  בכך  הגבוהים  הנשירה 
לא מתכוונים להשלים את הקורס, אלא רק לבחון את הנושא, 
ושאלה שנרשמים מתוך כוונה לסיים את הקורס אכן משלימים 
של  המסיימים  שמספר  היא  נוספת  טענה  חובותיהם.  כל  את 
שמסיימים  אלו  ממספר  יותר  הרבה  גדול  הוא  המּוק  קורסי 

קורסים מקבילים בקמפוס וזה מה שחשוב. 
להלן רשימה של בעיות שיש ללומדים בקורסי מּוק ושעלולות 

לתרום לנשירתם מהקורס.
בעיות בסביבת הלמידה

לסביבת  קשורות  לסטודנטים  שמפריעות  מהסיבות  חלק 
הלמידה בקורסי מּוק.

חוסרים בתנאים הכרחיים או בתכונות חיוניות ללמידה בקורסים 
מקוונים 

כדי להצליח בלמידה בקורסי מּוק הכרחי שיהיו ללומד:
מספיק זמן פנוי כדי להתקדם בקצב של המּוק. כדי ללמוד בקורס 
עם לוח זמנים קשיח, הלומד צריך להקדיש בשבוע מינימום של 
שעתיים עד ארבע שעות להשתתפות בשיעורים המקוונים, ועוד 

וזאת  הקריאה,  ולמטלות  הבית  לשיעורי  לבחנים,  שעות  כמה 
מלאה  במשרה  שעובדים  לאנשים  ברצף.  שבועות  כמה  במשך 
במקום עבודה מסודר, או כאלה שיש להם התחייבויות קשיחות 

)למשל נסיעות עבודה(, קשה להיות מחויבים לקצב שכזה. 
כישורי למידה עצמאית וניהול זמן טובים, מוטיבציה גבוהה, הנעה 
באופן  מתבצעת  שהלמידה  מכיוון  למטרה.  ומכוונות  עצמית 
עצמאי, מתבטלים אלמנטים שקיימים בלמידה בכיתה כמו הלחץ 
החברתי ללמוד )הן מצד העמיתים והן מצד המרצים( ותחושת 
המקוונת  הלמידה  לפיכך  להצלחה.  שמדרבנת  התחרותיות 
עצמאית  למידה  כישורי  בעלי  לסטודנטים  במיוחד  מתאימה 
ומכווני  ללמידה  שמחויבים  גבוהה  מוטיבציה  בעלי  טובים: 
ומצליחים.  משיגנים  ושהם  הזמן  בניהול  יעילים  שהם  מטרה, 
עצמאית  ללמידה  ויכולות  מיומנויות  בעלי  שאינם  סטודנטים 

אינם מתפקדים היטב במסגרת זו או נושרים מהלימודים. 
סטודנטים  מסורתית.  בלמידה  מוצלחת  קודמת  התנסות 
מחוסר  סובלים  הגבוה  בחינוך  בלמידה  ובלתי-מנוסים  חדשים 
ובאינטראקציה  בנוכחות  עם המורה, מהמחסור  האינטראקציה 
אוטונומי-עצמאי  תפקוד  של  הגבוהה  ומהרמה  חברתית 
הדרושים ללמידה. כמו כן, מידה מסוימת של ידע קודם בנושא 

תורמת אף היא להצלחה בלמידה. 
חוסרים ב"חוויית הלמידה"

שבקמפוס  מזו  טובה  פחות  היא  מּוק  בקורסי  הלמידה  חוויית 
מסיבות אחדות. תלמידים רבים חווים את הלמידה בקורס מּוק 
כמקוטעת ומתבזרת, ולכן חווים הרגשת תסכול מאופי הלמידה. 
נתקלים  מקוונת  בלמידה  מנוסים  שאינם  חדשים  תלמידים 
עם  להתמודד  ומתקשים  טכניות  בבעיות  הקורס  בתחילת 
הצורך לתפקד בערוצים מרובים )האזנה, קריאה ודיונים באותו 
פעיל.  באופן  בפורומים  להשתתף  רוצים  הם  אם  ובעיקר  זמן(, 
אנושית  קרבה  היעדר  עקב  תסכול  להרגיש  עלולים  תלמידים 
וחוסר שייכות. כאשר תלמיד יושב לבדו מול מחשב לא נוצרת 
אחווה בין לומדים כמו זו הנוצרת בלמידה מסורתית ואשר עשויה 
למידה  מטלות,  בהכנת  )בשיתוף  בלימודים  להצלחה  לתרום 
למבחן ולמידה בשיעורים(. שיטת הלמידה המסורתית מצריכה 
כישורים חברתיים והמפגש במסגרתה עם מגוון רחב של אנשים 

ודעות תורם להתפתחות הלימודית והאינטלקטואלית. 
עם  מעורבות  הסטודנטים  אצל  יוצרים  אינם  המּוק  קורסי 
קהילה אינטלקטואלית אקדמית שהיא חלק חשוב מהלימודים 
פרופסורים  עם  למשל  נפגשים  אינם  הסטודנטים  האקדמיים. 
כמקור  ונתפסים  במחקר  שמעורבים  אלו  הראשונה,  מהדרגה 
גם  ביותר.  כמשמעותית  נתפסת  איתם  ושהאינטראקציה  הידע 
כאשר מתקיימות בקורסי מּוק אינטראקציות בין תלמיד למרצה

קורסי המּוק אינם יוצרים אצל הסטודנטים מעורבות 
עם קהילה אינטלקטואלית אקדמית שהיא חלק חשוב 

מהלימודים האקדמיים.

מכיוון  נפגמת  התקשורת  חוויית  עצמם,  לבין  תלמידים  בין  או 
שבדרך כלל הם אינם רואים האחד את האחר6. 

בקמפוס,  בקורסים  שגם  טוענים  המקוונת  הלמידה  מצדדי 
בלבד  קטנים  קורסים  של  נחלתם  הוא  הבין-אישי  הדיאלוג 
ושדיאלוג כזה לא מתקיים בקורסי מבוא גדולים. כן הם טוענים 
בדיאלוג  מתנסים  עילית  באוניברסיטאות  סטודנטים  שאכן 
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אך  בכירים,  חוקרים  שהם  פרופסורים  עם  ומפגש 
שתלמידיהם של מוסדות פחות יוקרתיים עלולים שלא 
ודווקא  כאלה,  משמעותיות  באינטראקציות  להתנסות 
הלמידה בקורסי מּוק יכולה לאפשר מפגשים מסוג זה. 

ט. מודלים עסקיים של קורסי מּוק

דורש  אוניברסיטאי  לקורס  המקביל  מּוק  קורס  פיתוח 
השקעה רבה. מרצים שהתנסו בכך העריכו כי השקיעו 
 100 הפחות  )ולכל  שעות  מאות  יחיד  קורס  בהפקת 
המטלות,  התוכן,  ליצירת  הוקדשו  אלו  שעות  שעות(. 
המבחנים וצילומי השיעורים. ההבדלים בהשקעת הזמן 
קשורים בין השאר גם לרמת האיכות של המּוק. קורס 
באיכות נמוכה המורכב מצילום קורס של שיעורי מרצה 
של  ותוספת  קצרות  ליחידות  חיתוך  עם  רגילה  בכיתה 
קורס  יחסית.  זול  הוא  מהן,  אחת  כל  לאחר  פעילויות 
 talking( "כזה מכונה ברמיזה שלילית "ראשים מדברים
heads(. קורס באיכות גבוהה דורש השקעה גבוהה יותר 

של זמן ושל תקציב.
לאחר שהקורס מתחיל, במהלך הרצתו לציבור, מרצים/מתרגלים/

חונכים מקדישים עשרות שעות בשבוע כדי לתחזק את הקורס 
¯ להגיב לעתים קרובות על שאלות והודעות המתקבלות בדואר 
אלקטרוני מהסטודנטים ולהשתתף בפורומים. כמו כן יש לשלם 
עבור השידור באינטרנט )בענן( ועבור האחסון הדיגיטלי. כל אלו 
עולים סכומים ניכרים. אחת החברות המובילות של פלטפורמת 
להפיק  כדי   $250,000 אקדמיים  ממוסדות  דורשת  מּוק  קורסי 

ולהפעיל עבורן קורס מּוק יחיד7.
אי לכך, כדי לקיים את קורסי המּוק לאורך זמן יש לייצר עבורם 
שמאפשרים  מּוק  לקורסי  במיוחד  נכון  הדבר  הכנסה.  מקורות 
למשלימים אותם לקבל קרדיט אקדמי, משום שבמקרה זה צריך 
והעבודות  שהמבחנים  כך  על  ופיקוח  אבטחה  עבור  גם  לשלם 
נעשו על ידי התלמיד המקבל את הקרדיט בעצמו, ללא פעולות 

של אי-יושר. 
הזמן  כל  מתקיימים  המּוק  קורסי  של  השני  הדור  עליית  מאז 
ניסויים עם מודלים עסקיים שונים שכולם מבוססים על מודל 
מבחניו  תכניו,   ¯ המּוק  שקורס  מניח  זה  מודל   .Fremium-ה
ייגבה  אבל  בחינם,  לשימוש  פתוחים  יהיו   ¯ שבו  והפעילויות 
מהאפשרויות  כמה  להלן  משלימים.  שירותים  עבור  תשלום 

לשירותים בתשלום: 

מודל ה-Fremium מניח שקורס המּוק — תכניו, 
מבחניו והפעילויות שבו — יהיו פתוחים לשימוש בחינם, 

אבל ייגבה תשלום עבור שירותים משלימים.

לומדים ישלמו עבור:
השלמת  על  תעודה  או   )badge( תג   ,)certificate( אישור  מתן 
המּוק על דרישותיו, להצגה למעסיקים פוטנציאליים. התגים הם 
אישורים המוצגים באתרים מקוונים ציבוריים כמו של פייסבוק, 

לינקדין, גוגל+, אתר קהילתי אחר או דרך מערכת תגים מוכרת.
המפעילה  האוניברסיטה  ידי  על  מּוק  לקורס  אקדמי  קרדיט  מתן 
רגיל  לתואר  הקורסים  במניין  ייכלל  זה  שקורס  )כדי  אותו 
כך  היא להפעיל את המּוק  לעיל  בקמפוס(. אפשרות שתוארה 
שאפשר יהיה ללמוד בו מבלי לשלם ולא לקבל תעודה בסופו, 

או ללמוד בו בתשלום, לבצע את כל המטלות והמבחנים באופן 
מפוקח ולקבל בסופו קרדיט אקדמי.

הענקת תואר אקדמי מלא: קבלת אישור לתואר ראשון או שני 
כשכל הקורסים נלמדו במסגרת של קורסי מּוק.

ביצועיהם  התלמידים,  של  חייהם  תולדות  בין  התאמה  שירותי 
בקורסי מּוק והצעות עבודה.

שירותים המספקים תנאים משופרים ללמידה בקורסי מּוק:
ביצוע מבחנים באווירה מפוקחת ומאובטחת.	 
התאמה אישית ממוחשבת ללומד: במהלך הלמידה בקורס 	 

חוזקותיו  על  למשל  הלומד,  על  רבים  פרטים  נאספים  מּוק 
התוכנה  שנאספו,  לנתונים  בהתאם  ובהמשך,  וחולשותיו, 
מתאימה ללומד באופן ייחודי את הבעיות לתרגול ואת קצב 

ההוראה. 
מורה/מומחה 	  עם  המּוק  במהלך  בלימודים  אישית  עזרה 

אמיתי. סטודנט שנתקל בקשיים יכול לפנות לעזרה למומחים 
)מתרגלים שהוכשרו לכך מראש או בוגרי מחזורים קודמים 
של אותו קורס( שמאיישים עמדות של עזרה מקוונת. אפשר 
גם לשלם למורה "פרטי" — מאמן אישי שייתן ייעוץ ועזרה 

באופן מקוון.
בדיקת מטלות המּוק ומתן משוב אישי על ידי מורה אמיתי.	 

מוסדות אקדמיים ישלמו עבור:
שימוש בקורסי מּוק שהוכנו על ידי חברה או אוניברסיטה אחרת 
לשם שילובם בקורסים קיימים בקמפוס או לצירופם כקורסים 

עצמאיים בתכניות הלימודים בקמפוס.
הזמנה מחברת פלטפורמה לפיתוח של קורסי מּוק ייעודיים עבור 
שימוש בטכנולוגיה של חברת פלטפורמה  צרכיו.  פי  המוסד על 
כדי  או  בקמפוס  לשימוש  אם  קורסים,  של  עצמי  פיתוח  לשם 
במסגרת  האפשרויות  אחת  עולמי.  לשימוש  הקורס  את  לייצא 
השימוש המקומי היא לפתח כמה קורסי מבוא בתכנית לתואר 
של המוסד, שיינתן לסטודנטים כקורס מּוק בחינם ויעניק קרדיט 
להתחיל  סטודנטים  למשוך  היא  המטרה  אותו.  למשלימים 
בלימודי התואר במסגרת קורס מבוא בחינם, שלאחריו )לאחר 
לתכנית  הקבלה  דרישות  כל  ומילוי  בהצלחה  הקורס  השלמת 
בקמפוס  המקוונת  או  הרגילה  בתכנית  ללמוד  ימשיכו  לתואר( 
למעשה  יכוסו  כך  הבאים.  הקורסים  עבור  לימוד  שכר  וישלמו 
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ההוצאות של המּוק. 
שילוב של שירותי תמיכה והפעלה של קורסי מּוק על ידי חברת 
פלטפורמה עם פיתוח עצמי של קורסים. לדוגמה, במיזם התואר 
השני במדעי המחשב בתשלום על ידי Georgia Tech המתואר 
צוות  עם  הקורסים  את  בעצמה  מפתחת  האוניברסיטה  לעיל, 
תמיכה של חברת Udacity. במהלך הפעלת קורס המּוק חברת 
הפלטפורמה מפעילה גם מנטורים ומאמנים אישיים ללומדים. 
 40% הפלטפורמה  לחברת  משלמת  האוניברסיטה  בתמורה, 

מההכנסות משכר הלימוד.
זיהוי סטודנטים מצטיינים לשלב הבא של הלמידה. למשל, זיהוי 
מועמדים מתאימים לתואר שני מבין המשתתפים בקורסי מּוק 

לתואר ראשון באותו תחום.
מעסיקים, ארגונים וחברות ישלמו עבור:

מידע המסופק על ידי מפעילי המּוק למטרת גיוס עובדים, כמו מיון 
הסטודנטים המשלימים את קורסי המּוק לשם זיהוי סטודנטים 

מצטיינים בעלי יכולות גבוהות מכל העולם.
הזמנה של קורסים ייעודיים מחברת פלטפורמה, למשל קורסים 
לאימון ולהכשרת עובדים או קורסים לפיתוח כישורים נדרשים 

.hi-tech של
מפרסמים ישלמו עבור: 

שילוב פרסומות בקורסי מּוק.
חסויות של קרנות או חברות שיכללו מידע על נותן החסות. 

חברות הוצאה לאור של ספרים ישלמו עבור אימוץ ספרי הלימוד 
שלהן כספרי הלימוד בקורסי מּוק.

י. פני החינוך הגבוה לאן — שיבוש או שדרוג?

קורסי המּוק משתנים כל הזמן ומשנים את פני ההוראה בחינוך 
שלהם  הציפיות  את  הזמן  כל  משנים  העניין  בעלי  הגבוה. 
מהקורסים וכל המעורבים מפתחים מודלים חדשים של הוראה 
ולמידה שכוללים תפקידי הוראה חדשים: מפתחי קורס, מתחזקי 

קורס, מנטורים, מאמנים אישיים, הערכה בהיקף המוני ועוד.

האם הציפיות מתופעת קורסי המּוק מתממשות?

מביאות  המּוק  בקורסי  והמרשימות  המהירות  ההתפתחויות 
לדיונים נוקבים בין המשתמשים הפוטנציאליים באשר לציפיות 
מקורסי מּוק. עקב השלב ההתפתחותי שבו קורסי מּוק נמצאים, 
והאתגרים  החסרונות  היתרונות,  כל  לגמרי  ברורים  לא  עדיין 
הקשורים בהם. כמו כן, בגלל השונות הגדולה בסוגי קורסי מּוק, 

הציפיות מקורסי המּוק הן לקידום החינוך העולמי עם 
נגישות שלא הייתה קיימת מעולם. יצירת הזדמנויות 

ללמידה שווה לכל אחד, בייחוד לאנשים במדינות 
הנחשלות או במצב חברתי-כלכלי ירוד. כך, על פי 
החזון, יצטמצמו הפערים וחוסר השוויון שמקורו 

בהבדלי גיאוגרפיה, יכולת כלכלית ותרבות. 

יש ביניהם גם שונות רבה ביתרונות ובבעיות הקשורות אליהם. 
מרגע שהתגלה הפוטנציאל להשתתפות המונית בקורסי המּוק, 
והובעו ציפיות  )hype( מקורסים אלו  התרגשה התלהבות רבה 
גבוהות שהם יביאו למהפכה בחינוך הגבוה. הציפיות הן לקידום 

החינוך העולמי עם נגישות שלא הייתה קיימת מעולם̄  אפשרות 
ברמה  אוניברסיטאית  להשכלה  להמונים,  בחינם  עילית  לחינוך 
וחשוב  לא-מסורתיים,  ללומדים  ובייחוד  המעוניין,  לכל  גבוהה 
בייחוד  אחד,  לכל  שווה  ללמידה  הזדמנויות  יצירת   ¯ מכול 
כך,  ירוד.  חברתי-כלכלי  במצב  או  הנחשלות  במדינות  לאנשים 
על פי החזון, יצטמצמו הפערים וחוסר השוויון שמקורו בהבדלי 

גיאוגרפיה, יכולת כלכלית ותרבות. 
צמצום  של  כלכליות  ציפיות  גם  נלוות  הכלליות  לציפיות 
יאפשרו  המּוק  שקורסי  היא  הציפייה  הגבוה:  בחינוך  ההשקעה 
במורי- מהם  חלק  החלפת  ידי  על  המורים  מספר  את  לצמצם 
על מקוונים ובמרצים "כוכבים" גלובליים שרמתם טובה הרבה 
יותר מזו של המרצה הממוצע. כך גם יקטן יחס העלות/תועלת 
בהוראה של המוסדות האקדמיים. הציפיות הכלכליות מבחינת 
זולים,  אקדמיים  במוסדות  ללמוד  יוכלו  שהם  הן  הסטודנטים 
אבל לקבל תעודות של מוסדות עילית שיאפשרו להם להתקבל 
את  לצמצם  הסטודנטים  יוכלו  כך  מעסיקים.  אצל  לעבודה 
ההשקעה הכלכלית בלימודיהם, ובה בעת ¯ את החובות שהם 

צוברים במהלך הלימודים. האם ציפיות אלו מתגשמות? 

מחזור ההתלהבות )Hype cycle( מקורסי מּוק

מומחים לטכנולוגיות למידה טוענים שאם נבחן את קורסי המּוק 
בפרספקטיבה היסטורית של חדשנות בטכנולוגיות למידה, הרי 
שההתלהבות מהם דומה לזו שהתרחשה בכל אחד מהעשורים 
החל מ-1960 מטכנולוגיה חדשה שציפו ממנה לשנות את העולם, 
הלימודית,  הטלוויזיה  עם  היה  כך  ההוראה.  פני  את  ובוודאי 

על בסיס הניסיון שנרכש עם הטכנולוגיות שהיו 
חדשניות ומלהיבות בזמנן, מומחים מסיקים שאין 

לצפות שתתרחש מהפכה בעקבות השימוש בקורסי 
מּוק.

הלמידה העצמית בבית או בכיתה באמצעות מחשבים, ההוראה 
המקוונת/מרחוק והשימוש באינטרנט. כפי שניסיוננו כיום מראה, 
והלמידה  ההוראה  לקידום  תרמה  אלו  מטכנולוגיות  אחת  כל 
כולם  ציפו  שלה  בחינוך  הגדולה  המהפכה  אולם  היא,  בדרכה 
עדיין לא התרחשה. על בסיס הניסיון שנרכש עם הטכנולוגיות 
שהיו חדשניות ומלהיבות בזמנן, מומחים מסיקים שאין לצפות 
שתתרחש מהפכה בעקבות השימוש בקורסי מּוק, כי שימוש זה, 

על אף יתרונותיו, הוא עתיר בעיות. 
חברת מחקר וייעוץ לטכנולוגיות בשם Gartner זיהתה חמישה 
חדשניים  טכנולוגיים  מוצרים  של  החיים  במחזור  שלבים 
החברתי  היישום  ואת  האימוץ  את  ההתבגרות,  את  שמייצגים 
דרך  )פריצת  טכנולוגי  טריגר  ההתחלה:  נקודת   )1 שלהם: 
ציבורי  עניין  מעוררים  התקשורת  של  והתעניינות  טכנולוגית 
ציפיות  ובציפיות:  הציבורית  בנראות  תלולה  עלייה   )2 נרחב(; 
מנופחות שעולות לקראת נקודת שיא )סיפורי הצלחה מדהימים 
של הטכנולוגיה אבל גם כמה סיפורי כישלונות, התחלת פעילות 
ובציפיות:  הציבורית  בנראות  ירידה   )3 אחדות(;  חברות  של 
בטכנולוגיה  )העניין  האשליות  והתפוגגות  התפכחות  של  שלב 
שציפו  המטרות  את  משיגים  לא  ליישום  כשניסיונות  יורד 
שמצליחים  אלו  רק  מעמד  מחזיקים  ביקורות,  מושמעות  להן, 



הוראה באקדמיה58

לשפר את המוצרים לשביעות הרצון של המאמצים הראשונים 
ניצני  מתונה:  בעלייה  מחודשת  התעניינות   )4 הטכנולוגיה(  של 
ההבהרה וההבנה של התועלת שניתן להפיק מהטכנולוגיה )ספקי 
הטכנולוגיה יוצרים דור שני ושלישי של המוצר, יזמים מממנים 
זיהוי  התועלת:  קו  של  התייצבות   )5 חדשני(;  בשימוש  ניסויים 
הדרכים לשימוש יעיל ומועיל של הטכנולוגיה: ניסוח קריטריונים 
מוצרי  של  ועלות-תועלת  ההיתכנות  להערכת  יותר  ברורים 
הטכנולוגיה; אימוץ של הטכנולוגיה על ידי החברות המסורתיות, 
הטכנולוגיה  הטכנולוגיה,  מבוססי  המוצרים  של  נרחב  שיווק 

מוכיחה את עצמה מבחינת שיווק והכנסות )ראו איור 1(. 
להיקרא  יכולה   2013 שנת  המּוקס".  כ"שנת  הוכרזה   2012 שנת 
החשיפה  בעקבות  מהמּוקס",  ההתלהבות  "שנת  משקל  באותו 
והשני  הראשון  השלבים  הם  )אלו  הגבוהות  והציפיות  הענקית 
של המודל של גרטנר(. שנת 2014 היא כנראה "שנת ההתפכחות 

מהמּוקס", כלומר, זהו השלב השלישי של מחזור ההתלהבות. 

השלב השלישי במחזור ההתלהבות: התפכחות 

והתפוגגות האשליות 

בשלהי שנת 2013 החלו להישמע קולות של הנמכת ההתלהבות 
של  המוגזמת  שהחשיפה  הרגשה  יש  וכיום  המּוק  מקורסי 
השנתיים האחרונות "שרפה" את הנושא הזה ויצרה "ריקושטים" 
נגדו: מרצים בכנסים כיום כבר מתנצלים על הוספת נושא קורסי 
אל  "אנא,  של  הרגשה  יש  השונים  ובפרסומים  לדיונים  המּוק 
וההתפכחות  האשליות  התפוגגות  מּוק".  של  סיפור  עוד  תציגו 
מתרחשות על בסיס תוצאות ההתנסות המעשית בקורסי המּוק, 

מסיבות אחדות:
להרחבת  כמקור  ישמשו  המּוק  שקורסי  מהציפיות  התפכחות 

הזדמנויות חינוכיות למיליוני לומדים ברחבי העולם.
סקרים שנערכו בשנת 2013 ללומדים בקורסי מּוק, מראים שאכן 
הסטודנטים הנרשמים לקורסים אלו מייצגים קהל מגוון, נרחב 
דוברי  הם  הלומדים  של  המכריע  הרוב  זאת,  עם  ולא-מסורתי. 

)לפחות(  בעלי  ומרביתם  המפותחות  הארצות  תושבי  אנגלית, 
תואר ראשון ממוסד אקדמי כלשהו. בשנת 2013 ערכה חברת 
ובתמיכת   San Jose State University עם  בשיתוף   Udacity
מּוק  קורסי  יישום  לבדיקת  ניסוי  קליפורניה,  מושל  בראון,  ג'רי 
או  נמוך  חברתי-כלכלי  מרקע  סטודנטים  חלשות.  לאוכלוסיות 
זו קיבלו  עם ביצועים נמוכים בלימודים קודמים באוניברסיטה 
אפשרות ללמוד בתשלום זעום )150$ לקורס( בשלושה קורסי 
וסטטיסטיקה.  במתמטיקה  מּוק  של  בפורמט  בסיסיים  מבוא 
הסטודנטים  יכלו  ובסופו  סטודנטים,   100 השתתפו  קורס  בכל 
לקבל קרדיט על הקורס שיהיה מוכר לשם לקבלת תואר אקדמי 
עזרה  קיבלו  הסטודנטים  הקורס  במהלך  אוניברסיטה.  באותה 
מקוונת ממנטורים שפיקחו באופן אישי על למידתם וניסו לעזור 
מאוד  מאכזבות  היו  התוצאות  בהם.  ולתמוך  בלימודים  להם 
ונתפסו ככישלון. אחוז המסיימים בהצלחה היה נמוך ¯ כמחצית 
של  המסקנה  בקמפוס.  הרגילים  המקבילים  שבקורסים  מזה 
ניסוי זה, כפי שהוצגה במאמרים רבים, הייתה שסטודנטים מרקע 
נמוכים בלימודים קודמים  ביצועים  או עם  נמוך  חברתי-כלכלי 
באוניברסיטה, אינם מפיקים תועלת רבה מלמידה בקורסי מּוק, 
ת'רון, מנכ"ל  אפילו כשהם מקבלים תמיכה מקוונת. סבסטיאן 
כל  של  הפעלה  לטענתו,  זו.  למסקנה  מתנגד   ,Udacity חברת 
טכנולוגיה חדשנית צריכה לעבור הליך של שלבים אחדים של 
ניסוי וטעייה. השלבים הראשונים מעידים על כישלון, ואילו כל 
לו  הקודמים  הליקויים שהתגלו בשלבים  את  נוסף מתקן  שלב 

ומשפר את היישום של הטכנולוגיה. 
אינם  המּוק  קורסי  הציפיות:  למימוש  הנוגעות  נוספות  נקודות 
המוניים כפי שפורסם, מכיוון שאחוז המסיימים מבין הנרשמים 
להם הוא בממוצע 7%, ממוצע הנמוך בהרבה מהמקובל בקורסים 
מקוונים רגילים של אוניברסיטאות בארצות הברית; קורסי המּוק 
אכן ניתנים בחינם לשם השכלה כללית, אבל כדי להפיק תועלת 
סקר  ולבסוף,  לשלם;  יש  אקדמי  קרדיט  קבלת  של  מעשית 
לעבודה  לקבל  מעדיפים  שמעסיקים  מראה  לאחרונה  שנערך 
בקורסי  בלימודים  מאשר  המסורתית  בדרך  שלמדו  מועמדים 

איור 1: מחזור ההתלהבות מחידושים טכנולוגיים לפי גרטנר

נראות ציבורית
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טריגר טכנולוגי

פסגת הציפיות המנופחות

ההתפכחות הגדולה: ירידה 
בנראות הציבורית ובציפיות

עליית התובנות של התועלת 
שניתן להפיק מהטכנולוגיה

התייצבות של קו התועלת
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מּוק, פרט לקורסים במדעי המחשב. 

קורסי המּוק מנוצלים היטב ללמידה רק על ידי אנשים 
שיש להם כישורים טובים ללמידה מקוונת. דווקא 
הקבוצות החלשות מבחינת יכולת כלכלית ותרבות 

למידה הן אלו שלא יוצאות נשכרות מהשימוש בקורסי 
מּוק. לפיכך נראה שהציפיות הגדולות לצמצום פערים 

וחוסר השוויון בין אנשים על בסיס הבדלי מיקום, 
יכולת כלכלית ותרבות באמצעות קורסי המּוק, אינן 

מתגשמות.

מכל אלו ניתן ללמוד כי עד כה התוצאות אינן מעידות על מימוש 
השכלה  לאפשר  הציפיות  של  נרחב  מידה  ובקנה  משמעותי 
הזדמנויות  ולמתן  המעוניין  לכל  גבוהה  ברמה  אוניברסטאית 
למידה שוות לכולם. למעשה, קורסי מּוק מנוצלים היטב ללמידה 
ידי אנשים שיש להם כישורים טובים ללמידה מקוונת.  רק על 
דווקא הקבוצות החלשות מבחינת יכולת כלכלית ותרבות למידה 
משום  מּוק,  בקורסי  מהשימוש  נשכרות  יוצאות  שלא  אלו  הן 
עצמאית.  ללמידה  הדרישות  עם  להתמודד  מסוגלות  אינן  שהן 
לפיכך נראה שהציפיות הגדולות לצמצום פערים וחוסר השוויון 
ותרבות  כלכלית  יכולת  מיקום,  הבדלי  בסיס  על  אנשים  בין 
באמצעות קורסי המּוק, אינן מתגשמות, לפחות לא בקנה מידה 
על  בודדים  אנשים  של  רבות  עדויות  יש  זאת,  עם  משמעותי. 
מּוק סיפקה להם אפשרויות למידה  כך שהשתתפותם בקורסי 
שלא היו קיימות עד כה וקידמה אותם באופן דרמטי בלימודים 

ובעבודה.
התנגדויות של אדמיניסטרטורים ואנשי סגל אקדמי

 San Jose State-מ פרופסורים  סירבו   2013 מאי  בחודש 
שפיתח  מּוק  קורס  בהוראתם  לשלב  בקליפורניה   University
 .edX הרווארד במסגרת חברת באוניברסיטת  מוערך  פרופסור 
פרופסור באוניברסיטת פרינסטון שנחשב כמרצה כוכב בקורס 
מּוק של מבוא לסוציולוגיה שלמדו בו כ 40,000 לומדים, הודיע 
החשש  עקב  בשנית  זה  קורס  ילמד  שלא   2013 בספטמבר 
שקורסי מּוק יביאו לצמצום התמיכה של המדינה בחינוך הגבוה 
אליו  פנתה  קורסרה  שחברת  לאחר  זאת  החליט  הוא  הציבורי. 
באוניברסיטאות  הזה  בקורס  לשימוש  רישיון  מתן  שיאשר 
קורס  )שילוב  מעורבת  הוראה  של  במסגרת  אחרות  ומכללות 

המּוק בהוראה כיתתית(. 
עולות  תוארו,  שכבר  לאלו  נוספות  המּוק,  קורסי  על  ביקורות 
מקבוצות שונות. אנשי סגל חרדים לצמצום או לביטול מוחלט 
האינטלקטואלי  הרכוש  זכויות  לשדידת  משרותיהם,  של 
לסטודנטים.  טוב  חינוך  במתן  המּוק  קורסי  ולכישלון  שלהם 
בפומבי  ספקות  שמעלים  אקדמיים  אדמיניסטרטורים  יש 
דאגה מכך  ומביעים  המּוק  המוגזמת מקורסי  לגבי ההתלהבות 
מהאוניברסיטאות  לעבור  עלול  הגבוה  החינוך  של  שהעתיד 
מּוק. קמפוסים מכל  קורסי  לחברות מסחריות של ספקים של 
רחבי ארצות הברית שוקלים להאט את קצב ההצטרפות ליצירת 
אותם  להתאים  ניתן  איך  וללמוד  בהם  ולשימוש  מּוק  קורסי 

למטרות ולסדרי העדיפות של האוניברסיטאות.

החרפת השלב השלישי — קורסי המּוק כ"חדשנות 

)Disruptive innovation( "משבשת

ומההתלהבות  המּוק  מקורסי  חששות  מאוד  הרבה  כיום  יש 
העצומה מהם. רבים הם המשוכנעים כי קורסי המּוק לא רק שלא 
יביאו לשינוי לטובה של פני הלמידה בחינוך הגבוה, אלא שהם 
אפילו יהרסו את מערכת ההשכלה הגבוהה, ויביאו לפיטורי אנשי 
סגל ולסגירת מוסדות אקדמיים רבים, כל זאת עקב הפוטנציאל 

הרב של קורסי המּוק להוות "חדשנות משבשת". 

יש כיום הרבה מאוד חששות מקורסי המּוק 
ומההתלהבות העצומה מהם. רבים הם המשוכנעים 

כי קורסי המּוק לא רק שלא יביאו לשינוי לטובה של פני 
הלמידה בחינוך הגבוה, אלא שהם אפילו יהרסו את 

מערכת ההשכלה הגבוהה, ויביאו לפיטורי אנשי סגל 
ולסגירת מוסדות אקדמיים רבים.

 Clayton M. ידי  על  הוטבע  משבשת  חדשנות  המונח 
בין  שהוא  מהרווארד  עסקים  למנהל  פרופ'   ,Christensen
מתייחס  המונח  טכנולוגית1.  חדשנות  בחקר  בעולם  המובילים 
בעלי  חדשים  שווקים  ליצור  שמאפשרת  חדשנית  להמצאה 
ערך ובהמשך התהליך ¯ לאחר שנים או אפילו עשרות שנים ¯ 
את  ומחליפה  הקיימים  והערך  השווקים  את  לחלוטין  משבשת 
החדשה  הטכנולוגיה  חדשה.  בטכנולוגיה  הקיימת  הטכנולוגיה 
משפרת מוצרים או שירותים קיימים באופן שהשוק הקיים לא 
ציפה לו, בתחילה על ידי הוספת אוכלוסייה חדשה של צרכנים 
לאוכלוסיית המשתמשים הקיימת, ומאוחר יותר̄  על ידי הורדת 
הם  משבשת  לחדשנות  דוגמה  הקיים.  בשוק  דרסטית  מחירים 
המחשבים האישיים, הטלפונים הסלולריים, והמכירות המקוונות 
של ספרים ומוצרים אחרים )כמו על ידי אמזון(. במיוחד בולטים 
בחינם  שירים/סרטים  הורדת  חינמי:  מודל  עקב  שיבושים 
מהרשת, עיתונים מודפסים או מקוונים בחינם ומודעות מילים 

בחינם )כמו הומלס או יד2 בישראל(.

קורסי המּוק כמשבשי המודל העסקי של האוניברסיטאות

חורגת מהחדשנות  המּוק  קורסי  טוענים שהחדשנות של  רבים 
מלהיבות  היו  שאמנם  הקודמות,  הלמידה  טכנולוגיות  של 
בזמנן, אבל לא שינו בצורה דרסטית את פני ההוראה והלמידה 
המסורתיים. החדשנות של קורסי מּוק, לעומת זאת, "משבשת" 
את המודל העסקי של האוניברסיטאות ולכן היא תביא לשינויים 

מפליגים במבנה של החינוך הגבוה. 
זו עלתה ברבים מהפרסומים והמאמרים על קורסי מּוק  טענה 
שקראתי כבסיס לסקירה זו. פרסומים רבים מתייחסים לקורסי 
מּוק במינוח של "חדשנות משבשת" וגם במינוח של "משנים את 
מּוק  לקורסי  זו  התייחסות   .)game changers( המשחק"  כללי 
ובעלותו  הגבוה  החינוך  במבנה  דרסטי  לשינוי  ציפיות  מציגה 
לסטודנטים, כמתואר לעיל. קלייטון קריסטנסן מאמין שמוסדות 
אקדמיים שירצו לשרוד בעולם קורסי המּוק יהיו חייבים לשנות 
על  כה  עד  שהתבסס  שלהן,  העסקי  המודל  את  בסיסי  באופן 
הידע,  ועל ההפצה של  הגבוהה  הנגישות להשכלה  מונופול על 

במחיר שיותר ויותר אנשים לא מסוגלים לשלם. 
של  הקיים  העסקי  המודל  על  מאיימים  המּוק  קורסי 
לימוד,  שכר  עבור  מתשלומים  הכנסות  של  האוניברסיטאות 
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הוראה  שירותי  יחסית  בזול  או  בחינם  מוכרים  שהם  משום 

עקב הירידה בהכנסות תופחת עד מאוד התמיכה 
במחקר של אנשי הסגל האקדמי ובסופו של התהליך 

יבוטל הצורך בתיווך של האוניברסיטאות — הן לא 
תהיינה עוד מסלול הכרחי בדרך ללמידה ולקריירה 
מקצועית, אלא תתקיים גישה ישירה של תלמידים 

למורים ולמעסיקים.

מלא  תואר  לימודי  שקיום  החוששים  יש  תלמידים.  והערכת 
והיבטים  בקמפוס  הלמידה  למחיר  יחסית  קטן מאוד  בתשלום 
אחרים של שיבוש המודל העסקי של האוניברסיטאות עלולים 
בקמפוס,  לקורסים  ההרשמה  את  משמעותי  באופן  להקטין 
עקב  האקדמי.  המוסד  של  ההכנסות  את  גם  זאת  ובעקבות 
הירידה בהכנסות תופחת עד מאוד התמיכה במחקר של אנשי 
בתיווך של  הצורך  יבוטל  ובסופו של התהליך  הסגל האקדמי8 
בדרך  הכרחי  מסלול  עוד  תהיינה  לא  הן   ¯ האוניברסיטאות 
של  ישירה  גישה  תתקיים  אלא  מקצועית,  ולקריירה  ללמידה 

תלמידים למורים ולמעסיקים.
שיבוש המודל העסקי עלול להשפיע באופן הפוך/שונה לחלוטין 
על מוסדות עילית יוקרתיים לעומת שאר המוסדות. אם השימוש 
בקורסי מּוק למתן קרדיט אקדמי על ידי אוניברסיטה )ובעיקר 
סטודנטים  נרחב,  מידה  בקנה  ייושם  מלא(  לתואר  בלימודים 
יוקרתי. מתן תארים מלאים  יעדיפו לרכוש את התואר ממוסד 
את  מאוד  יגדיל  עילית  מוסדות  של  מּוק  בקורסי  בלמידה 
הפעילות של כמה מוסדות יוקרתיים. אלו יהפכו להיות משווקי 

מתן תארים מלאים בלמידה בקורסי מּוק של מוסדות 
עילית יגדיל מאוד את הפעילות של כמה מוסדות 

יוקרתיים. אלו יהפכו להיות משווקי הוראה עיקריים 
וגדולים על חשבון מכללות ציבוריות מקומיות ואזוריות 
ומוסדות אקדמיים פרטיים שאינם מהשורה הראשונה, 

וגם על חשבון מוסדות אקדמיים בארצות אחרות, 
ועבורם הירידה בהכנסות עלולה להיות גורלית.

עד  תגדל  שלהם  לקורסים  וההרשמה  וגדולים  עיקריים  הוראה 
מקומיות  ציבוריות  מכללות  חשבון  על  יקרה  זה  אבל  מאוד. 
ואזוריות ומוסדות אקדמיים פרטיים שאינם מהשורה הראשונה, 
וגם על חשבון מוסדות אקדמיים בארצות אחרות, ועבורם הירידה 
בהכנסות עלולה להיות גורלית. כך עלולים קורסי המּוק להביא 
שיישרדו  המוסדות  ולחלוקת  הללו  מהמוסדות  חלק  לסגירת 
והאוניברסיטאות  יכלול את המכללות  ¯ האחד  לשני מעמדות 
שבהן  גבוהים  הכנסה  מקורות  להן  שיש  כאלה  או  היוקרתיות 
והאחר ¯ מכללות  ילמדו מפרופסורים,  יכולת  סטודנטים בעלי 
מבחינה  שלחוצות  פרטיות  או  ציבוריות  ואוניברסיטאות 
ויקיימו  מוקלטות  מהרצאות  ילמדו  הסטודנטים  שבהן  כספית, 
אינטראקציות, אם בכלל, עם מרצים שלא יעסקו במחקר אלא 
רק בהוראה. גרוע מכך, המודל הזה של חינוך יהפוך רבים מבין 
הדברים  עיקר  את  ילמדו  והתלמידים  הוראה  לעוזרי  המרצים 

במסגרת קורסי מּוק...

קורסי המּוק כמפרקי המבנה הקיים )Unbundling( של 

החינוך הגבוה 

החינוך  של  הקיים  המבנה  פירוק  את  מאפשרים  המּוק  קורסי 
הגבוה של חבילת הוראה-למידה-הערכת הלומדים-מתן תארים, 
והחלפתו במגוון מודלים עסקיים המספקים את רכיבי המבנה 
הקיים בהרכבים שונים. כבר כיום פועלים כמה מודלים חדשים:

קורסי המּוק מאפשרים את פירוק המבנה הקיים 
של החינוך הגבוה של חבילת הוראה-למידה-הערכת 

הלומדים-מתן תארים, והחלפתו במגוון מודלים 
עסקיים המספקים את רכיבי המבנה הקיים 

בהרכבים שונים.

שילוב/הטמעת קורסי המּוק בקורסי המוסד האקדמי
בקמפוס.  רגילים  קורסים  עם  מּוק  קורסי  של  מעורבת  הוראה 
מודל זה מטמיע את היתרונות של קורסי המּוק לתוך החוזקות 
היא  החשובות  החוזקות  אחת  האוניברסיטאות.  קורסי  של 
בחלקם  מורים,  ועם  סטודנטים  עם  האישית  האינטראקציה 

פרופסורים שהם חוקרים ידועים. 
אקדמיים  מוסדות  ממבחר  מּוק  וקורסי  רגילים  קורסים  שילוב 

כמרכיבים לתואר
בקרדיט  להכיר  כיום  מסכימים  אקדמיים  מוסדות  ויותר  יותר 
אקדמי שהושג בקורסי מּוק של מוסדות אקדמיים אחרים. בכך 
נוצרת הפרדה בין הקורס שעבורו מקבלים קרדיט אקדמי לבין 
המוסד שבו מקבלים את התעודה והתואר וזהו תהליך של פירוק 
ה"חבילה" הקיימת. כבר כיום מתחיל להתפתח שוק של קורסים 
לקרדיט אקדמי. דגם אחד שכבר קיים הוא התאגדות של כמה 
מוסדות אקדמיים לפיתוח קורסי מּוק משותפים. קורסים אלו 
שבקבוצה  המוסדות  כל  ידי  על  אקדמי  לתואר  לקרדיט  יוכרו 
קורסי  את  לשלב  יוכלו  זו  בקבוצה  שונים  בקורסים  ומרצים 
בקורסים  להוראה  מהם  חלקים  או  במלואם  המשותפים  המּוק 
מוסדות  של  באיגוד  גבוהים  ללימודים  יירשם  סטודנט  שלהם. 
בכל   ¯ מּוק  קורסי  וחלקם  רגילים  חלקם   ¯ קורסים  ייקח  אלו, 
אחד מהמוסדות הללו מתוך המבחר שיוצע, ויקבל תעודת סיום 

של האיגוד. 
החדש  החוק  בעקבות  להתרחש  עשויה  יותר  גדולה  הכללה 
של מדינת קליפורניה המחייב את האוניברסיטאות הציבוריות 
ידי  על  הכרה  שקיבלו  מּוק  לקורסי  אקדמי  בקרדיט  להכיר 
ספק  ללא  יאומץ  החוק  אקרדיטציה.  של  מאושרות  סוכנויות 
גם במדינות אחרות ובהמשך בכלל המוסדות להשכלה גבוהה, 
אקדמי  במוסד  תואר  לקראת  הלומדים  לסטודנטים  ויאפשר 
מסוים לבחור כל קורס מּוק שקיבל הכרה )ושמתאים לתכנית 

הלימודים שלו(, גם אם ניתן על ידי מוסד לימודי אחר.
בין  באירופה קיימת מערכת משותפת אחידה ¯ מעין פדרציה 
European )ECTS( :אוניברסיטאות ¯ להכרה בקרדיט אקדמי

זו  מערכת   .Credit Transfer and Accumulation System
שלהם  והביצועים  סטודנטים  הישגי  להשוואת  כיום  משמשת 
במוסדות החינוך הגבוה בכל ארצות אירופה. בתנאי מערכת זו, 
המשמשת כשוק של קרדיט אקדמי, סטודנטים יכולים להעביר 
בין מוסדות חינוך גבוה קרדיט אקדמי של קורסים שהם השלימו 
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את  שאישרו  מדינות  ב-53  תואר  לימודי  לקראת 
 .)Lisbon Recognition Convention( הסכם ליסבון
כיום יש דיונים על האפשרות שהמערכת תשמש גם 
שלא  שיפותחו  מּוק  לקורסי  אקדמי  קרדיט  למתן 
יתגשם  זה  דבר  לתואר.  מסוימת  תכנית  במסגרת 
והאיכות  הרמה  להבטיח את  דרכים  שיימצאו  לאחר 
באופן  ולזהות  המּוק  קורסי  באמצעות  הלמידה  של 
ודאי את הלומד. לפי המתוכנן, כל אוניברסיטה תהיה 
מסוים  מּוק  מאשרת  היא  אם  להחליט  אוטונומית 

כקורס לקראת תואר בתכניות הלימודים שלה.
נדרשו  טרם  והמל"ג  האקדמיים  המוסדות  בארץ 
לנושא של הכרה בקורסים מקוונים שנלמדו בחו"ל9 

ולכן לא גובשו עדיין כללים לעניין זה.
החלפת הקרדיט האקדמי ב"הכרה המבוססת על ידע 

)Competency-based( "ויכולות ביצוע
גישה זו הולכת ותופסת תאוצה בארצות הברית ולפיה 
הוא  ואיך  היכן  מאשר  יותר  חשוב  יודע  שאדם  "מה 
האקדמי  הקרדיט  מסורתי,  באופן  כנהוג  זאת".  למד 
של קורס מסוים מודד למעשה את הזמן שהסטודנט 
הקדיש ללימודים בשיעורי הקורס ובעבודה הקשורה 
Competency--ה גישת  קורס.  באותו  בלימודים 

 based
מציעה להחליף את הקרדיט האקדמי כיחידה למדידת הלמידה 
ברמת החינוך הגבוה במדד של מה שהסטודנט אכן למד והפנים: 
מה הוא יודע ומסוגל לעשות בעקבות למידתו בקורס; מה רמת 
יכולתו לבצע  ויישום של מה שלמד; מהי  ביצועיו באינטגרציה 
חקירה אנליטית, לבחור בדרך הנכונה לטפל בבעיה או פרויקט 
רמה  ולהדגים  מסוים  בתחום  עמוקה  הבנה  להוכיח  מורכבים, 
ידע  וכדומה. כל אלו הם  כישורים אינטלקטואליים;  גבוהה של 

גישת ה-Competency-based מציעה להחליף את 
הקרדיט האקדמי כיחידה למדידת הלמידה ברמת 
החינוך הגבוה במדד של מה שהסטודנט אכן למד 

והפנים: מה הוא יודע ומסוגל לעשות בעקבות למידתו 
בקורס.

בחיים  העבודה,  במקום  להם  זקוקים  שהסטודנטים  ויכולות 
האזרחיים ובחיי היומיום בכלל, ולכן אלו הם הדברים שמעסיקים 

מעוניינים לדעת על מועמד פוטנציאלי לעבודה. 
מוסדות שמסתמכים על גישה זו מקבלים תלמידים לא רק על 
סמך קרדיט אקדמי שהם קיבלו בעקבות למידה בקורסים של 
מוסד אקדמי אחר, אלא גם על סמך הוכחות לכך שהם למדו את 
החומר היטב במסגרת אחרת, למשל בקורסי מּוק שתוכנם תוקף 
ושבחינות שלהם ראויות )כאלה שתוקפו מבחינה פסיכומטרית 
על  באישור  הכרה  לפיכך  מפוקח(.  בחינות  במרכז  ושנערכו 
אבטחת  מנגנוני  בקיום  מותנית  מּוק  בקורס  למידה  השלמת 
איכות של הקורסים ושל הערכה תקפה ומהימנה של המבחנים 

והמטלות, בייחוד של בחינות הגמר. 
המתפקדות  אוניברסיטאות  כמה  כבר  קיימות  הברית  בארצות 
מביניהן,  הידועה   .competency-based של  המודל  לפי 
 West Governors שפועלת לפי מודל זה כבר משנת 1997, היא
"באוניברסיטה  אומר:  האוניברסיטה  של  המצע   .University

שלנו אתה מקבל תואר המבוסס על מה שלמדת ולא על בסיס 
זו מאפשרת לך להתקדם  גישה  זמן בילית בחדר הכיתה.  כמה 
במהירות בדברים שאתה כבר יודע ולהתמקד במה שאתה צריך 
ללמוד וכך לחסוף זמן וכסף". הלימודים באוניברסיטה זו לתואר 
ראשון ושני במגוון תחומים מתנהלים כולם במבנה של קורסים 
מקוונים עם מספר קטן יחסית של לומדים בקורס. הלימודים, 
)האוניברסיטה  מרחוק  ללמידה  באוניברסיטאות  כמו  שלא 
לוח  עם  קורס  של  במסגרת  מתנהלים  אינם  אצלנו(,  הפתוחה 
היא  הלימודים  תכנית  אלא  קבוצתית,  והתקדמות  קבוע  זמנים 
סטודנט  כל  של  האישי  לקצב  מותאמים  והלימודים  מודולרית 
ללא  הם  מהם  )שרבים  אישיים  מנטורים  של  ובתמיכה  בייעוץ 
פרופסורים  מעסיקה  אינה  זו  אוניברסיטה  דוקטור(.  תואר 
וחוקרים.  מורים  של  המסורתי  בתפקיד  אקדמיות  בדרגות 
הבנה  ידע,  שבודקים  מבחנים  ידי  על  מוערכות  הלומד  ידיעות 
בדרך  ונבדקים  באינטרנט  מפוקחים  המבחנים  יישום.  ויכולות 
זו מוכרים  ידי אוניברסיטה  אוטומטית. התארים המוענקים על 
על ידי סוכנויות הסמכה אמריקניות. כיום לומדים באוניברסיטה 
זו כ-40,000 סטודנטים מכל 50 המדינות של ארצות הברית. אלו 
אינם הסטודנטים המסורתיים הלומדים באוניברסיטאות ¯ גילם 
הממוצע הוא 36 ו-70% מהם עובדים במשרה מלאה. הסטודנטים 
לאוניברסיטאות  יחסית  מאוד  נמוך  לימוד  שכר  משלמים 

המסורתיות. 
אין כל מניעה שאוניברסיטה זו ודומות לה יבססו את הלמידה 
מדידה  לכלי  הפתרון  יימצא  אם  מּוק.  קורסי  על  בלעדי  באופן 
לצפות  אפשר  ומהימנים,  תקפים  שהם  הלמידה  של  מתאימים 

להתרחבות של אוניברסיטאות מסוג זה. 
בהם  ושהוכחת  שלמדת  הקורסים  זה  שחשוב  "מה  של  הגישה 
שליטה ולאו דווקא התואר האקדמי" כבר מיושמת כיום בתכנית 
ההתמחות של קורסרה על בסיס למידה בקורסי מּוק, כמתואר 

בהמשך.
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למידה  של  המסורתי  המודל  לשבירת  דוגמאות  כמה  הן  אלו 
בחינוך הגבוה על ידי קורסי המּוק )או קורסים מקוונים רגילים(. 
להציג  עשויים  בתחום  המהירים  והחידושים  ההתפתחויות 

מודלים נוספים ועלולים להאיץ את התהליך. 

הנזקים הצפויים להשכלה הגבוהה משיבוש המודל הקיים

בעיות וסכנות למוסדות האקדמיים
מּוק  בקורסי   ¯ לומדים  של  מעמדות  שני  ליצירת  פוטנציאל 
מפרופסורים  ישירות  ילמדו  יכולת  בעלי  סטודנטים  ובקמפוס: 
באוניברסיטאות יוקרה )או במודל המשלב למידה בכיתות עם 
לימודים  לממן  ביכולתם  שאין  אלו  ואילו  מקוונים(,  קורסים 

כאלה ילמדו בקורסי מּוק רק מהרצאות מוקלטות ויקיימו 

בעיות וסכנות למוסדות האקדמיים: פוטנציאל לירידת 
הערך והרמה של תארים אקדמיים בעקבות הענקתם 

על ידי סוכנויות שאינן מוסדות אקדמיים מוכרים, 
פוטנציאל לעקיפת הצורך בתואר אקדמי לשם קבלת 
עבודה ברמה גבוהה, פוטנציאל לסגירה ולהיעלמות 

של מוסדות אקדמיים רבים ועוד.

פרופסורים שמתפקדים למעשה  עם  בכלל,  אינטראקציות, אם 
כעוזרי הוראה. באופן זה ערך השוק של לימודים שלא במסגרת 

קמפוס יישאר נמוך משמעותית מזה של לימודים בקמפוס.
והרמה של תארים אקדמיים המוענקים  לירידת הערך  פוטנציאל 
על ידי מוסדות אקדמיים: יש חשש מאינפלציה של בעלי תארים 
הגדלה  עקב  יוקרה(  ממוסדות  הללו  של  )ובייחוד  אקדמיים 
מסיבית של ההיצע של בעלי תואר דרך קורסי המּוק, ובעקבות 
זאת ירידת הערך של תארים אקדמיים. לדוגמה, אחד המאמרים 
הסטודנטים  מבין  שאחדים  מציין   2013 שנת  בסוף  שפורסמו 
בקמפוס והבוגרים של הפקולטה למדעי המחשב באוניברסיטת 
Georgia Tech מחו על התכנית המתוארת לעיל שתעניק בשנים 
הקרובות אותו תואר שני במדעי המחשב )המקביל לתואר שלהם 
שניתן באותה פקולטה( לאלפים רבים של לומדים בקורסי מּוק, 
גם  יש  הקמפוס.  בלימודי  בשנה  בוגרים  כ-300  היו  כה  כשעד 
חשש מהידרדרות ברמת הקורסים ומתעודות שמקורן וערכן לא 
הסטנדרטים  מהורדת  הוא  ביותר  החמור  והחשש  לגמרי.  ברור 
לקבלת קרדיט על סיום קורס בשל היות אישור זה אפיק הכנסה 

מרכזי של המוסדות האקדמיים. 
בעקבות  אקדמיים  תארים  של  והרמה  הערך  לירידת  פוטנציאל 
יש  מוכרים:  אקדמיים  מוסדות  שאינן  סוכנויות  ידי  על  הענקתם 
חשש שמעסיקים פוטנציאליים יסתפקו בקרדיט אקדמי שניתן 
המּוק  קורסי  ידי ספקי  על  לא מאושרים, למשל  גופים  ידי  על 
בעצמם. במקרה זה, לא יהיה ערך מוסף רב לתארים המוענקים 

על ידי מוסדות אקדמיים.
פוטנציאל לעקיפת הצורך בתואר אקדמי לשם קבלת עבודה ברמה 
בתעודות  יסתפקו  פוטנציאליים  שמעסיקים  חשש  יש  גבוהה. 
יוקרה,  אוניברסיטאות  ידי  על  שיוצרו  מּוק  קורסי  של  סיום 
לדרוש  במקום  שלהם,  העובדים  העסקת  לתנאי  הרלוונטיים 

תואר אקדמי מלא. 
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יש  רבים:  אקדמיים  מוסדות  של  ולהיעלמות  לסגירה  פוטנציאל 
מבין  שאינו  במוסד  לתואר  ללימודים  הביקוש  מהקטנת  חשש 
מוסדות העילית. מכיוון שהתואר האקדמי משמש גם כאמצעי 
של  והרמה  הערך  ירידת  פוטנציאליים,  מועסקים  בין  לבידול 
ידי מוסד מסוים עלולה לצמצם את הביקוש  תואר אקדמי על 

לתואר שלו, עד כדי מצב שיוביל לסגירתו.
פוטנציאל ליצירת שני מעמדות של מוסדות אקדמיים: יש חשש, 
המכללות  את  שיכלול  על  מעמד  ליצירת  לעיל,  שמפורט  כפי 
והאוניברסיטאות היוקרתיות או כאלה שיש להן מקורות הכנסה 
ומעמד  גבוהה,  ברמה  מּוק  קורסי  פיתוח  המאפשרים  גבוהים 

חשוב פחות שיכלול את אלו שיישרדו מבין כל השאר. 

איום על אנשי הסגל האקדמי

רבים מהם:  צמצום במספר אנשי הסגל האקדמי שיביא לפיטורי 
צמצום מספר אנשי הסגל עלול להתרחש עקב הירידה הצפויה 
בהכנסות של המוסדות האקדמיים. המשכורות של אנשי הסגל 
הן אחד הגורמים היקרים ביותר בהוצאות של האוניברסיטאות10 
רבים  אקדמיים  מוסדות  גדול.  הוא  זו  הוצאה  לצמצם  והפיתוי 
עלולים לחסוך בעלויות של אנשי סגל אקדמי ולהעדיף רכישה 
של קורסים מוכנים מספקיות שהן מוסדות העילית ושהמורים 
בהם הם אנשי מדע דגולים, או מחברות פלטפורמה שמעסיקות 
מרצים "כוכבים". מהלך זה אפשרי בעיקר בקורסי מבוא גדולים 

שתוכנם משותף למוסדות אקדמיים רבים. 

עלות ייצורם של קורסי המּוק נמוכה יותר מזו של 
קורסים רגילים לא רק בשל המוניותם, אלא גם משום 

שהם אינם תומכים כספית במחקר.

מספר  צמצום  האקדמי.  המחקר  של  במימון  אפשרית  פגיעה 
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באוניברסיטאות  לקורסים  הלימוד  שכר  משלמי  הנרשמים 
אנשי  לתמיכה במחקר של  המיועדים  הכספים  סך  יצמצם את 
של  מהמימון  כחלק  השאר  בין  כיום  ממומן  זה  מחקר  הסגל. 
מערך ההוראה האקדמית8. עלות ייצורם של קורסי המּוק נמוכה 
גם  אלא  המוניותם,  בשל  רק  לא  רגילים  קורסים  של  מזו  יותר 
משום שהם אינם תומכים כספית במחקר. המחקר ימומן יותר 
שעשויים  בנושאים  תתמקד  והתמיכה  התעשייה  ידי  על  ויותר 
וזה  התיאורטי,  הבסיסי,  המחקר  ייפגע  בכך  רווחים.  להניב 
האמנויות  הרוח,  במדעי  כמו  לא-רווחיים  בנושאים  שעוסק 

ובחלק ממדעי החברה.
מתפקוד  האקדמי:  הסגל  איש  של  תפקודו  של  החבילה  פירוק 
של חוקר ומרצה שמעצב, מתכנן ומנהל את הלמידה בקורסים 
שלו לכמה בעלי תפקידים: מומחה תוכן, מתכנן/מעצב קורסים, 

מנהל קורסים וחוקר. 
דרדור תפקוד אנשי הסגל האקדמי מחוקרים ומרצים לעוזרי הוראה: 
מצולמות  בהרצאות  הצפוי  המסיבי  מהשימוש  נובע  זה  חשש 
להם  המיועדים  המחקר  בכספי  הצפויה  מהפגיעה  בקמפוסים, 
ללומדים  קבוצתית  או  אישית  בעזרה  ויגבר  שיילך  ומהצורך 

בקורסי המּוק על ידי מנטורים ומאמנים אישיים. 

מה צריכים המוסדות האקדמיים לעשות כדי לצמצם את 

נזקי השיבוש?

צריכים  ולהתקיים  להמשיך  שירצו  האקדמיים  המוסדות 
להלן  החדש.  למצב  עצמם  את  ולהתאים  במהירות  להשתנות 

הצעות אחדות, ובוודאי יש נוספות11:
ידי  על  למשל  המותג,  שם  של  גבוהה  רמה  על  לשמור  להקפיד 
החוקרים  בין  אינטראקציה  קיום  דרך  למחקר  הקשר  קידום 
המצטיינים לבין הסטודנטים ושילוב הסטודנטים כבר מלימודי 
לשמור  להקפיד  מחקר.  במעבדות  בעבודה  הראשון  התואר 
בהוראה  הריגורוזיות  ועל  הסטנדרטים  על  הלימודים,  רמת  על 

ובלמידה, בעיקר בקורסי המּוק.
את  לשפר  ומגוונת:  עשירה  למידה  סביבת  לתלמידים  ליצור 
ההתנסות הלימודית בכיתה ולקדם אינטראקציות של פנים אל 

פנים בין הסטודנטים ואנשי הסגל האקדמי ובינם לבין עצמם. 
לחזק את מערכת האקרדיטציה של המוסדות: לא להכיר במסגרת 

הענקת תואר בקורסים שלא קיבלו הכרה מאושרת. 
לשנות את המודל העסקי: להשתמש בהוראה מעורבת המשלבת 
קורסי מּוק ¯ גם ממוסדות אחרים ¯ בקורסי הקמפוס ולאפשר 
מתן קרדיט לתואר גם לקורסים שנלמדו במסגרות אחרות כולל 

קורסי מּוק, בתנאי שקיבלו הכרה אקדמית. 
של  למחקר  הסטה  ידי  על  המחקר  מימון  מערכת  את  לחזק 

הכנסות שיתקבלו מהפעלת קורסי מּוק.

סיכום אישי

טענות נגד לתפיסת קורסי המּוק כמשבשי המודל הקיים 

של החינוך הגבוה

אני מאמינה שבעתיד ישלימו קורסי המּוק את ההוראה הקיימת 
אותה  יחליפו  לא  אבל  אותה,  ויוזילו  פניה  את  ישנו  בקמפוס, 
דורש  מצליח  שחינוך  משום  זאת  משמעותית.  נרחב  בהיקף 
אינם  המּוק  שקורסי  אישית  ואחריות  אישיות  אינטראקציות 
יכולים לספק. הניסיון המתואר בסקירה זו מראה שקורסי המּוק 

 ¯ התלמידים  של  מאוד  גבוה  אחוז  של  ללמידה  לא מתאימים 
רקע  ללא  ללמידה עצמאית,  טובים  כישורים  הללו שהם חסרי 
הגבוה,  בחינוך  למידה  של  קודם  ניסיון  וללא  מספיק  מתאים 
והללו השייכים לאוכלוסיות ממעמד חברתי-כלכלי נמוך. האחוז 
העצום )מעל 90%( של התלמידים הנושרים מקורסי המּוק מעיד 
על כך שעבור מרבית התלמידים קורסים אלו לא יכולים לשמש 

כתחליף ללמידה בכיתות.
הניסיון של הוראה המשלבת קורסים בקמפוס עם קורסי מּוק 
)למשל כיתה הפוכה כשהמורה במּוק אינו המורה בכיתה( מעיד 
ברור  לא  לכן  ההוראה.  מקורות  שני  בין  בהתאמה  קשיים  על 
עד כמה שיטה זו, שנתפסת כתקווה גדולה של שימוש בקורסי 
מּוק, אכן תשתלב בהוראה בקמפוס. לאור כל האמור כאן, אני 
מאמינה שלא יתרחש שיבוש מלא של מודל החינוך הגבוה כפי 
שמתואר במאמר זה, אם כי קרוב לוודאי שחלק מההיבטים של 

השיבוש אכן יתממשו. 
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