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יעדי ההוראה:
אחת האסוציאציות המיידיות למילה "למידה" היא כיתה .אולם ,למידה מתרחשת לכל אורך החיים ובהקשרים שונים.
בסמינר זה נבחן תהליכי למידה לא פורמלית ,במיוחד בקרב מבוגרים ,בהקשרים הרלוונטיים לחברת המידע המקוונת.
למשל ,למידה במרחבי יצירה ( )maker spaceובתווך מדיה חברתית ,כמו למידה ביוטוב ([ )YouTubeלא ייכללו
שימוש באמצעים והקשרים אלה לצורכי למידה פורמלית] .שאלות שנדון בהן כוללות :אילו תהליכים מתרחשים
במרחבים מקוונים? האם תהליכים ואינטראקציות בהקשרי מייקינג או ביוטוב נחשבים כתהליכי למידה? מה ניתן
ללמוד בהקשרים הללו? האם ניתן למדוד למידה בהקשרים אלה ,והאם הערכת למידה בהקשרים הללו נחוצה?
במסגרת הקורס ,יש לערוך מחקר זוטא בנושא של למידה לא פורמלית ולכתוב עבודה סמינריונית המציגה את המחקר
וממצאיו .ישולבו מטלות ביניים הבונות לקראת עבודת מחקר מרכזית זו ,ושיעורים המוקדשים לבניית מיומנויות
מחקר וכתיבה אקדמית.
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מבט היסטורי :מאוטודידקט ללמידה לא פורמלית בחברת המידע המקוונת
תיאוריות למידה לא פורמלית
למידה במרחבי יצירה – מייקינג ו -מייקר ספייס ()making & maker space
קבוצות עניין מקוונות
למידה ממידע מקוון
למידה ממדיה חברתית (יוטוב ,טוויטר ,טיקטוק)
הכרה פורמלית בלמידה לא פורמלית – תגים ()badges
חשיבה מחקרית והצגת מחקר

דרישות והרכב ציון הקורס
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עבודות
הצעת מחקר
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שיפוט עמיתים
עבודת סמינריונית
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