™ theLearniaרשת לימודית חברתית וחכמת ההמונים מגיעים לתחום הלמידה ברשת
אם היינו שואלים אתכם איזו חברת הזנק ( )Start-Upהייתם רוצים להקים ,כנראה שתחום החינוך לא היה הנושא
המרכזי שהיה עולה בראשכם .האמת היא ,שקשה יהיה להאשים אתכם לאור מצב החינוך בארץ וכן שכר המורים
הזעום .אבל מייסדי  theLearniaדווקא מצאו אתגר בתחום והחליטו להקים רשת חברתית לימודית המבוססת על
סירטוני וידאו.
 theLearniaהינה רשת לימודית חברתית המיועדת לתלמידי תיכון ויסודי המאפשרת לכל תלמיד לצפות בתחומי
לימוד שונים באמצעות סרטונים קצרים .מעצם היותה רשת חברתית ,מאפשרת המערכת לתלמידים הרשומים
ליצור קשרי חברות ביניהם תוך שימוש במעגלי חברות כיתתיים או על פי נושאי עניין לימודיים וכך ליצור קבוצות
לימוד לשם שיתוף הידע והנאה מתהליך הלימוד.
השימוש במערכת ,הצפייה בתכנים והרישום בה  -חינם.
התכנים ממוינים בצורה קלה לניווט על בסיס כיתה ,מקצוע ונושא .נושאים משלימים לחומר הלימודים יופיעו לצד
חומר הלימוד העיקרי לשם השלמת פערי ידע.
 theLearniaהיא מערכת פתוחה וככזו מאפשרת לכל מי שיש לו ידע בתחום ספציפי להרשם בפרופיל מורה
ולחלוק את הידע באמצעות סרטוני לימוד .מנוע סטטיסטי חכם (™ )adaptive-LMSהעושה שימוש בחוכמת
ההמונים מסנן תכנים לא ראויים או שאינם ברמה הלימודית הנדרשת.
המערכת מאפשרת לתלמיד למצוא את המורים הטובים ביותר ,להגיב לתכנים שהם העלו ולעקוב אחריהם ,כך
שעם פרסום תוכן חדש יוכלו התלמידים לקבלו מייד על הקיר (גרפיטי) שלהם.
החברה דאגה לפיתוח רשת חברתית בטוחה וזאת כדי להגן על התלמידים באמצעים טכנולוגיים שונים .לדוגמא:
המערכת מבצעת הפרדה בין מורה ותלמיד באופן שמורה אינו יכול לראות פרופיל של תלמיד ,ותלמיד אינו יכול
להיות חבר של מורה אלא רק לעקוב אחר התכנים שהוא מפיץ.
הרשת מושקת בימים אלו בגרסת  Betaבישראל בעברית מלאה ,אולם החברה מכוונת לשוק העולמי ומשיקה
במקביל את הגרסה באנגלית .לטענת החברה הפוטנציאל במדינות מתפתחות גדול והיא פיתחה מערכת הניתנת
לתרגום הממשק בקלות וזאת כדי לתת מענה לדרישות שווקים אלו.
בחודשים האחרונים החברה יצרה קשרים עם ספקי תוכן שונים בישראל כגון מכוני לימוד ובתי ספר פרטיים אשר
התלהבו מהרעיון והחלו להירתם למיזם ולהעלות תכנים .לחברה שיתוף פעולה אסטרטגי עם רשת תיכונים גדולה
בישראל והיא פועלת להרחיב את שיתופי הפעולה עם מוסדות חינוך נוספים.
למרות זאת ,קהל היעד העיקרי של החברה ,הינו ההמונים :המורה הבודד ,הסטודנט להוראה ,הורים לתלמידים
הרוצים לחלק משימות ביניהם ולהעלות תכנים לילדיהם כדי להקל עליהם בלימוד לקראת המבחן וכמובן תלמידים
שונים שרוצים ללמוד וללמד.
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איך הכל התחיל?
שניים מתוך שלושת מייסדי  theLearniaחינוך בעלי תעודת הוראה .הם הבינו שהשעות המבוזבזות של הדור
הצעיר ברשתות החברתיות נוגס באופן ישיר ביכולת הריכוז והלמידה של הנוער .צורת הלימוד בה מורה נואם מול
כיתה כמעט כשעה ,לדור שרגיל לקרוא  041תווים בטוויטר ,פשוט לא מתחברים ביחד.
אם משלבים אמצעי הוראה טכנולוגיים יחד עם הפן החברתי המאפשר לתלמידים ללמוד ביחד ,מקבלים לטענת
המייסדים מוצר שישנה את הדרך בה תלמידים לומדים.
החברה גם דוגלת באחריות חברתית של חינוך שווה לכולם ובחינם ,שיפור ההוראה של המורים על ידי קבלת
משוב מתלמידים וצפייה בתכנים שעמיתיהם העלו ,וכן קירוב המורים לטכנולוגיות של הדור הצעיר.
ייחודיות המוצר
מייסדי  theLearniaביצעו מחקר שוק של שנה בטרם הבשיל הרעיון וזיהו את הצורך בשוק לפתרון המשלב
לימודים באמצעות סרטוני וידאו יחד עם רשת חברתית המאפשרת לימוד חוויתי משותף ומערכת סטטיסטית
חכמה המלווה את התלמיד במהלך הלימוד ומדרבנת אותו לשפר את הישגיו.
בין אתרי למידה או כאלו המכילים תכני לימוד ,ניתן למצוא את  Tedאו  Khan Academyואף את ערוץ הלמידה של
 Ted .YouTubeו  Khan Academyנחשבות מערכות סגורות בהם מורים אינם יכולים לתרום תכנים למערכת .מצידו
השני של המתרס ,ערוצי הסרטונים -כגון  ,YouTubeאינם מהווים פלטפורמות מכוונות למידה ,אלא אוסף של תכני
לימוד שקובצו תחת קטגוריות.
אתרים אחרים פחות מוכרים העוסקים בחינוך ומאפשרים לימוד דרך צפייה בסרטוני וידאו הינם אתרים סגורים
ובתשלום ולפיכך שונים מהמודל הפשוט והנוח של  theLearniaהן בעיצוב ובניווט והן בהפצת הידע.
לסיכום אומרים מייסדי החברה כי " theLearniaמאפשרת לבנות פתרון מנצח של פלטפורמה למידה איכותית
חינמית לטובת הקהילה לצד מודל עסקי רווחי (שאינו חל על התלמיד או הלמידה בחינם)".
"אין דבר מהנה יותר מאשר לראות תלמיד לומד בקצב שלו ,משווה ידע עם חברים ,בוחר את המורה הטוב ביותר
ומצליח בבחינה" אומרים המייסדים.
פרופיל חברה
שנת הקמה
כתובת האתר
תחום עיסוק
כמות עובדים
לוגו
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