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Machine learning is about providing machines the ability to 

learn and improve from experience (data) without being explicitly 
programmed

“Learning on Learning”



השינוי הגדול הוא הקפיצה האדירה בשימוש בסביבות  , ובכן

למידה ממוחשבות

נתונים רבים ועשירים על  -אוספות ביג דאטה האלו הסביבות 

התנהגות הלומדים

Online Learning is Booming

http://productplayer.cet.ac.il/Fractions
http://productplayer.cet.ac.il/Fractions
https://www.playcodemonkey.com/
https://www.playcodemonkey.com/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://www.matific.com/isr/he
https://www.matific.com/isr/he


From small scale world to large scale world



.אנחנו רותמים את הכלים החזקים ביותר כדי לגדל את הדורות הבאים

שיטות חישוביות בחינוך  –אלו ראשי התיבות -CASEdלקבוצת המחקר שלי קראתי 

.מדעי

...אפילו הסכימו לשים את הלוגו שלנו על הטרקטור

Mission statement: “Understanding and optimizing learning and the 
environments in which it occurs, using computation & data”

Our Lab: Computational Approaches in Science Ed (CASEd)



אני רוצה להתחיל בדוגמא

-פרופסור לפיזיקה מ–פריצ׳ארדלפני שהגעתי לפה עבדתי עם דייב 

MIT , על שיטות המלצה בקורסים מקוונים המוניים–Massive 
Open Online Courses (MOOCs).

שנרשמו אלו  , הראשוניםהמווקיםאחד , זה דף מתוך הקורס שלנו

.  לומדים  אלף 100-בסה״כ כ

אפשר  , מכיוון שהלומדים חופשיים להסתובב בקורס כרצונם

להשתמש במסלולים שלהם כדי להבין מה הם מסלולים אפקטיביים  

עתידייםלצורך המלצה ללומדים 

הנמלים מפזרות מעין  , בעצם... קצת כמן נמלים שמחפשות מזון

שהם סוג של נתונים שנמלים אחרות מנצלות כדי להבין  , הורמונים

.  ההמוןחוכמת . איפה כדאי ללכת

.מכונהאנחנו השתמשנו בשיטות של למידת 

?  נכון, נשמע יפה

....הבעיה שזה לא עבד

Physics Massive Open Online Course

Data-Driven Recommender Systems

https://www.edx.org/
https://www.edx.org/


לא , הלומדים הכי טובים

לא צפו –עשו הרבה 

לא קראו  , בסרטונים

לא הפעילו  , הסברים

...סימולציות

המנגנון שלנו למד  

המלצות מוזרות כמו  

כדאי לא ? הזההוידאו״

?לראות אותו״

,  ואז קיבלנו מייל מוזר

,  לומד התלונן על משהו

והבנו מהתלונה שלו  

שהוא ראה את הקורס  

מכמה חשבונות

High performing learners and course resources

Success

???
Who are these high performers who 

don’t need the course resources?

* Illustrative figure

Resource Use 
(videos, explanations, simulations)



..הבנו שעלינו על תופעה של הונאה תוך שימוש בחשבונות כפולים

ובסוף מקבל תעודת  , וחשבון שני מגיש אותה , חשבון אחד טועה ומבקש את התשובה

.סרטיפיקט, סיום

..בגדול, להטות את הבחירות בארה״בבפייסבוקאותה שיטה ששימשה , כן

.לפעולהואז נכנסה למידת המכונה 

V

* LWMOOCs’15, LAS’16 , PALE’16, C&E’17, TLT’18; With Ruipérez-Valiente, Pritchard, Chen, Lee, & Muñoz-Merino

harvester

master

X

Asks for 
feedback

Submits 
solution

X

V

“Copying Using Multiple Accounts”



.הבדוייםראשית כדי לזהות את המשתמשים בלמידת מכונה השתמשנו 

וברגע , גילינו שזה עולה עם הזמן? למה הם עושים את זה–שנית כדי להבין את ההתנהגות שלהם 

.  הם מפסיקים, שהם אוספים מספיק נקודות

.הזמןשזה גם פוגם בלמידה ומתרחב עם גילינו 

.ההתנהגותיתשמתקשרים עם תוצאות של דן אריאלי ומחקרים מתחום הכלכלה ממצאים 

שכל –כדי לבחון דרכים פשוטות a/b testingהשתמשנו בשיטות שנקראות –איך למנוע  –והכי חשוב 

רנדומיותשימוש בשאלות , למשל–גילינו  כאלה . מתכנן קורס יכול להשתמש בהן 

כי האופציה האחרת פחות כדאית, זה מעודד אנשים ללמוד

DETECT UNDERSTAND PREVENT

The role of machine learning



.עיצוב משפיע על התנהגות

.אנחנו קונים יותר בריא, אם סופר שם את המזון הבריא מקדימה, למשל

אבל אחת המטרות שלי היא לעזור למעצבים להבין מה  , אני לא מעצב  של סביבות למידה

ולתכנן סביבות שמקדמות למידה אפקטיבית תוך שימוש בלמידת מכונה. עובד

Design affects behavior

Find the one that works best



:LEARNING ANALYTICS CYCLE

ואנו אוספים עליהם נתונים, הלומדים עובדים בסביבת הלמידה

אנליטיקס. אנחנו מוציאים תובנות, אנליטיקסבעזרת שיטות של למידת מכונה ודאטה 

הסביבותאלו משמשים להבנת ושיפור 

Make Sense

Optimizing with Data & Machine Learning



לומדים צעירים משתמשים בסרטונים  איך , חינוכיתמתוך שיתוף פעולה עם שרה הרשקוביץ מהמרכז לטכנולוגיה 

.ללמידה

שניות הן רף שאחריו  90-וש, למדנו למשל שבנים נוטשים מהר יותר את הסרטון, מתוך ניתוח ההתנהגותלמשל 

הלומדים מתחילים לאבד עניין

Pedagogic Efficacy of Instructional Cartoons

EfficacyEngagementLearning Environment

* EdMedia’18; With Levy, Keinan, and Hershkovitz



שיטות סטטיסטיות בשביל להבין את מבנה ידע והקשרים  פיתחנו 

.למידהשנוכל למשל לשפר מסלולי בקורס בכדי בין רכיבים 

Discovering Knowledge Structures in K-6 Math

* Nazaretsky, Hershkovitz and Alexandron. arXiv:1812.08390 

8 Subjects

19 Sub-subjects
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שלמידת מכונה פותחת בפנינו הזדמנויות אדירות לשיפור  , אני מאמין, לסיכום

.הלמידה

.שוניםלאנשים , דרך הבנה של מה עובד ומה לא

דרך הערכה מעצבת ורציפה שמבוססת על מגוון עשיר ומקיף של נתונים מלמידה  

החיבור של כל אילו כדי להתאים ללומדים שונים את הלמידה הטובה  אותנטית ודרך 

.עבורםביותר 

בעצם כל אחת שונה  אבל , דומותנראות לנו , מרחוק, גם הזברות–אתם יודעים 

.שלנוהלומדים מרעותה כמו 

AI in Education: The Promise

Thanks for listening!

personalization

“Learning on Learning”


