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אקדמי בהפעלת הקורסים, הקמת תשתית טכנולוגית מתאימה 
)שטח פיזי, ציוד קצה ותוכן דיגיטלי, ליווי טכני( ובניית מערכת 

בקרה לניטור של איכות התוצרים הנובעים מהשינוי. 
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איך לשלב בהוראה אמצעים של 
ה"מדיה החדשה"

Mike Truonga, Azusa Pacific University

השילוב של אמצעי מדיה חדשה בקוריקולום ובמטלות של קורס שמושתת באופן מסורתי על שימוש כמעט 
מוחלט בטקסט, דורש מרבים מהמרצים מאמצים יוצאי דופן. כיצד מתחילים? באילו כלים להשתמש? כיצד 

לנהל את מטלות הקורס? האם הסטודנטים ילמדו מה שהם אמורים ללמוד? 

אני מציע חמישה עקרונות מנחים כצעדים ראשונים לשילוב של אמצעי מדיה חדשה בהוראה.

התחילו בסוף: התחילו עם ניסוח של תוצאות הלמידה המצופות ועבדו אחורה. מה תרצו שהסטודנטים . 1
לרכוש?  אמורים  הם  התנהגויות  או  כישורים  מושגים,  אילו  עבורם?  מתכננים  שאתם  מהמטלה  ילמדו 
יכולים לעצב את המטלה כפרויקט  אוריינות חזותית, אתם  יפתחו  לדוגמה, אם ברצונכם שהסטודנטים 

מצולם בתמונות או בסרטון.

יכולים . 2 זהו את החלקים שבהם הסטודנטים  במקום לשנות את כל תכנית הלימודים של הקורס,  אמצו: 
להפיק תועלת משימוש במדיה החדשה. האם יש רכיב של ההוראה, תכנית הלימודים או מטלה שיכולים 
להשתפר משימוש בתמונות, סרטי וידיאו והקלטות? ניתוח של צילומים, רפלקציה על קובץ קולי ומאמרים 

שמוקלטים בווידיאו הם דוגמאות למטלות המבוססות על המדיה החדשה.

ביותר(. . 3 הפופולריים  לאלה  לינקים  למטה  )ראו  רב  הוא  החדשה  המדיה  כלי  מגוון  פשוטים:  כלים  בחרו 
לשם  בסיסיים  טכניים  וכישורים  אמצעים  שדורשים  אלו  את  לבחור  היא  ביותר  הטובה  האסטרטגיה 
הפעלתם. לדוגמה, Animoto ו-Stupeflix הם כלים ליצירת וידיאו מבוסס רשת שלא דורשים מהמשתמש 

שום ידע טכנולוגי ולמרות זאת - התוצאות הן נפלאות.

ערכו שינויים באופן קבוע: כמו בכל גישה להוראה, המפתח לשיפור היא לאסוף משובים, לערוך התאמות . 4
ולהפעיל מחדש. דרך פשוטה לכך היא לבקש מהסטודנטים לתת משוב על כלל התהליך של ביצוע המטלה 

ולהשתמש במשובים הללו כדי לערוך שינויים והתאמות לשיפור המטלה הבאה.

משליטתם . 5 חלק  לצמצם  מהמרצים  דורשת  החדשה  המדיה  באמצעות  הוראה  תשלטו:  אל  אבל  טפחו, 
בהליך הלמידה. לסטודנטים ה״דיגיטליים" יש לרוב מומחיות, תחכום וידע רב יותר משל המורים בעיסוק 
את  להגביל  במקום  לדוגמה,  ללמידה.  שלהם  האנרגיה  לתיעול  המפתח  בעצם  זהו  החדשה.  במדיה 
הסטודנטים באופן הגישה למטלה )זוהי הפגנת שליטת המרצה בהליך הלמידה(, התמקדו בסיוע להשגת 

מטרות הלמידה של אותה מטלה.
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