פרויקט כיתות חכמות –
קדימה מדע
סיכום ממצאי פרישה א'
תשע"א-תשע"ג
אוקטובר2013 ,

ד"ר עידית מני-איקן ,טל ברגר טיקוצ'ינסקי וציפי בשן

מבוא
פרויקט הכיתות החכמות הינו מיזם משותף של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,משרד החינוך
וארגון  World ORTקדימה מדע .במסגרת מיזם זה הוקמו כ 420-כיתות חכמות בכ 80-בתי ספר
)כולם בגליל( במהלך השנים  .2012–2010כיתה חכמה מכילה לוח אינטראקטיבי ,עמדת מחשב
למורה ,מקרן ,רמקולים ,מחשבים ניידים בהתאם לגודל של בית הספר )עם תוכנת הידברות ללוח
האינטראקטיבי( ,לוח מורה נייד אלחוטי וערכות הצבעה .בכל בית ספר הוטמעו בין  2ל 10-כיתות
חכמות ,בהתאם לגדלו.
הפרויקט החל לפעול בשנה"ל תשע"א ,והמחקר המדווח כאן עקב אחר  21בתי הספר הראשונים
שהחלו בתהליך ההטמעה )החל מספטמבר  .(2010מטרות הפרויקט כוללות שילוב טכנולוגיות
מתקדמות בהוראה ובלמידה והפיכת הכיתות החכמות לגורם משמעותי בבית הספר.
בסקירה זו מובאים הממצאים העיקריים שנמצאו בשטח בשנה השלישית של מחקר ההערכה.1
מטרותיו המרכזיות של מחקר ההערכה היו לבחון את השפעת התקנת הכיתות החכמות בבית
הספר על ההיבטים הבאים:
 .1תהליכי הוראה ותפישת תפקיד המורה בעיני המנהל ,המורים והתלמידים
 .2תהליכי למידה ותפישת תפקיד התלמיד בעיני המנהל ,המורים והתלמידים
 .3ארגון השיעור בכיתה החכמה והאינטראקציה הלימודית המתרחשת בו
אוכלוסיית המחקר כללה  21בתי ספר ,יסודיים ועל יסודיים ,שהצטרפו לפרויקט בשנה"ל תש"ע.
מתוך קבוצה זו נדגמו  11בתי ספר ,בהם  4בתי ספר יסודיים ו 7-על יסודיים שבהם נערך מחקר
מעמיק יותר.
כלי המחקר כללו:
א .שאלוני מנהלים )לכלל בתי הספר(
ב .שאלונים לרכזי תקשוב ,למורים ולתלמידים )בבתי הספר במדגם(
ג .תצפיות בשיעורים הנלמדים בכיתה החכמה )בבתי הספר במדגם(
ד .ראיונות למורים המלמדים בכיתה חכמה )בבתי הספר במדגם(
ה .קבוצות מיקוד לתלמידים הלומדים בכיתה חכמה )בבתי הספר במדגם(
הנתונים שנאספו עובדו בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.
אנו מבקשות להודות ,לתלמידים ,למורים ולמנהלים ששיתפו עמנו פעולה במחקר ,לאבי זיו מנהל
הפרויקט ולצוות הפדגוגי של קדימה מדע – לד"ר אסנת דגן המנהלת הפדגוגית של קדימה מדע
בשנים תשע-תשע"ב ולגב' איריס וולף המנהלת הפדגוגית של קדימה מדע החל מתשע"ג ,על
הדיאלוג הפורה והמפרה לכל אורך הדרך.
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ממצאים של השנה הראשונה והשנייה של המחקר הוגשו בסקירות קודמות .עם זאת ,לשם השוואה ,לעיתים נכללו
גם בסקירה זו.
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עיקרי הממצאים והמלצות
עיקרי הממצאים
•

השימוש בכלים טכנולוגיים
 .1השימוש העיקרי נעשה בלוח האינטראקטיבי )לו"א( ,פחות במחשבים הניידים וכמעט בכלל לא בערכות
ההצבעה.
 .2בבתי ספר יסודיים נעשה שימוש נרחב יותר בלו"א ובמחשבים הניידים.
 .3בחלק מבתי הספר חלה עלייה במידת השימוש של המורים באמצעים הטכנולוגיים במהלך השנים ,וזאת
בשל שיפור המיומנויות הטכנולוגיות של המורים ,בשילוב הבנתם את תרומת התקשוב להוראה וללמידה.
 .4מיעוט בשימוש יכול לנבוע מנגישות נמוכה של כלים טכנולוגיים ומחוסר בזמינותם ,בין היתר בשל מיעוט
הכלים הטכנולוגיים בבתי הספר ,וכן בשל חוסר מיומנות מספקת של המורים ובחירתם להימנע מהשקעת
הזמן הדרוש בהכנת השיעור המתוקשב.
 .5אופני השימוש :המורים משתמשים בלו"א לרוב לצורך כניסה לאתרים לימודיים ,הקרנת מצגות ,שימוש
בהמחשות ורישום נוכחות; התלמידים משתמשים בכלים הטכנולוגיים בעיקר לצרכי הכנת מצגות והצגתן
בכיתה .שימושים שכיחים פחות הם בערכות הצבעה בשיעור ,במחשבים ניידים לצורך פתרון משימות
אישיות או שליחת תשובות למורה במהלך השיעור .לדברי התלמידים ,חל שינוי באופן השימוש בכלים
הטכנולוגיים במהלך השנים :בתשע"ג היו יותר משימות ממוחשבות ,השתמשו ביותר תוכנות מגוונות,
ונראה שהתלמידים עבדו יותר הן באופן אוטונומי והן באופן שיתופי.

•

התרומה להוראה
המורים והמנהלים דווחו שההוראה בכיתה החכמה משפיעה על:
 .1מקצועיות ועניין בהוראה :לדוגמה ,עלייה במידת המוטיבציה ,העניין וההנאה בהוראה ,הגברת
המקצועיות בפדגוגיה ,גיוון וחדשנות בהוראה ועלייה במעמד המורה .הזמן הנדרש להכנת שיעורים אמנם
רב יותר לעומת שיעור מסורתי אך עשוי להצטמצם עם הזמן בשל רכישת ניסיון בהפעלת כלים טכנולוגיים.
 .2תקשורת ,שיתוף ועבודת צוות :לדוגמה ,יותר אינטראקציה אישית עם תלמידים בשיעור ,יותר עבודת צוות
בין המורים והגברת התקשורת אלקטרונית.
 .3חיזוק הלמידה ורצף ההוראה גם בבית :לדוגמה ,קיום רצף למידה בין הכיתה לבית התלמיד ,מתן שיעורי
בית מתוקשבים וקשר עם ההורים באמצעים אלקטרוניים וכן נגישות מתמדת של המורים והתלמידים
לחומר לימודים עדכני.
 .4עם זאת ,נראה שההוראה בכיתה החכמה היא עדיין ברובה מסורתית-פרונטלית הממוקדת בעיקר במורה
) 54%מזמן השיעור( ופחות בתלמיד ) 13%מזמן השיעור(.
 .5הקשיים העיקריים של המורים :עבודת הכנה מרובה ,הצורך בהכשרה ובליווי טכנולוגי ולעיתים גם פדגוגי
ותלות בתמיכה טכנית.

4

מכון הנרייטה סאלד – המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות

•

התרומה ללמידה

המורים המנהלים והתלמידים דווחו שלמידה בכיתה החכמה משפיעה על:
 .1עמדות כלפי הנעה ועניין בלמידה :לדוגמה השקעת מאמץ בלמידה ומידה רבה של השתתפות ומעורבות
בשיעורים ,השפעה על הבנת חומר הלימוד ,על הכנת שיעורי בית ,ועל רצון לעבודה עצמית.
 .2הספק לימודי גבוה יותר :השיעור מוכן מראש ,התלמידים אינם צריכים לסכם את השיעור מאחר שהוא
זמין להם באופן מתוקשב ויש זמן להתעמק בחומר על ידי עריכת דיונים וכן ללמוד יותר חומר בשיעור.
 .3חיבור לעולמו של התלמיד על ידי המחשת חומר הלימוד באמצעים טכנולוגיים מגוונים.
 .4הגברת היכולת לעבודה עצמית ושיתופית באמצעות המחשבים הניידים.
 .5כל הנ"ל עשויים גם לתרום לעלייה בהישגי התלמידים.

המלצות
•

בהיבט של השימוש בטכנולוגיה

 .1עידוד המורים לשימוש נרחב יותר בכלים הטכנולוגיים שבכיתה החכמה ,במיוחד במחשבים הניידים ובערכות
ההצבעה.

•

בהיבט של ההוראה והמערכת הבית ספרית
 .1המשך ליווי והכשרה )טכנולוגית ופדגוגית( של המורים בהטמעת השימוש בטכנולוגיה.
 .2העצמת תפקיד המנהלים כמובילים את התחום הטכנולוגי בבית ספרם בכדי ליצור מוטיבציה בקרב הצוות
הבית ספרי ולאפשר שימוש אופטימלי בכלים הטכנולוגיים בבית הספר.

•

בהיבט של הלמידה
 .1מומלץ לעודד את המורים להשתמש בטכנולוגיה לפיתוח מיומנויות המאה ה ,21-מלבד פיתוח של
מיומנויות תקשוב ,ולהדגיש מיומנויות הנדרשות לעולם המחר כגון מיומנויות של למידה שיתופית
ואוטונומית.
 .2מומלץ לעודד את המורים להשתמש ביתרונות של הכלים הטכנולוגיים האינטראקטיביים להגברת
אינטראקציה ממוקדת תלמיד בשיעור במטרה להפוך את התלמידים למעורבים ולפעילים יותר בשיעור.
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ממצאים – פירוט
 .1השימוש בכלים הטכנולוגיים בכיתה החכמה

 1.1מידת השימוש בכלים הטכנולוגיים
 18ממנהלי בתי הספר שהשתתפו במחקר מעריכים שהמורים בבית ספרם משתמשים באמצעים
טכנולוגיים שונים בתדירות משתנה – השימוש הנרחב ביותר הוא בלוח האינטראקטיבי )לו"א(
ושימוש מועט יותר במחשבים ניידים לתלמידים ועוד פחות בערכות הצבעה.
תרשים  :1מידת השימוש של מורים באמצעים הטכנולוגיים ,לפי המנהלים
18
16
14
מספר המנהלים המשיבים

12
10
8
6
4
2
0
כל המורים
משתמשים

כשלושת
רבעי
מהמורים
משתמשים
4

3

3

כמחצית
מהמורים
משתמשים

כרבע
מהמורים
משתמשים
8

אף מורה
לא משתמש

לוח אינטראקטיבי

1

2

5

7

3

מחשבים ניידים לתלמידים

1

1

2

6

8

ערכות הצבעה

גם התלמידים הלומדים בכיתות החכמות ) 327תלמידי יסודי ו 414-תלמידי על יסודי בתשע"ג(
דיווחו על מידת שימוש דומה של המורים בכלים הטכנולוגיים ,החל משימוש נרחב ביותר בלו"א
האינטראקטיבי וכלה בשימוש מועט בערכות ההצבעה )ר' תרשימים .(4-2
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א.

שימוש בלוח האינטראקטיבי
תרשים  :2שימוש בלוח אינטראקטיבי בשיעור ,לפי דיווחי תלמידים

על יסודי
N=414
68.6

אחוז התלמידים המשיבים
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0
N=327יסודי
83.6

שימוש רב

20

10.8

שימוש בינוני

11.5

5.6

לא משתמש -שימוש מועט

מהתרשים ניתן ללמוד שנעשה שימוש נרחב בלו"א הן בבתי הספר היסודיים והן בעל יסודי.
יש לציין כי ברוב בתי הספר שהשתתפו במדגם ,הלוחות האינטראקטיביים נועדו להחליף את
הלוח המסורתי .בהקשר זה חלק מהמורים ציינו כי הם נזקקים גם ללוח רגיל בכיתה ,שישמש
אותם לכתיבת הודעות שונות שאמורות להיות מוצגות בפני התלמידים במהלך כל יום
הלימודים:
יש לוח רגיל ואנחנו משתמשים גם בו ...לי זה חשוב שיישאר .לפעמים אנחנו עובדים במשולב )מורה
 ,4יסודי(; חשוב לא לוותר ]על הלוח הרגיל[ ...לכתיבת פרטים כמו סדר יום ,הודעות וכו' )מורה ,3
יסודי(; אני לא משתמשת הרבה ,אך לעיתים יש דברים שחשוב שהילדים יראו אותם על הלוח לאורך
כל השיעור ולכן חשוב שיהיו על לוח רגיל )מורה  ,1יסודי(.

ב.

שימוש במחשבים ניידים
תרשים  :3שימוש במחשבים ניידים בשיעור ,לפי דיווחי תלמידים
אחוז התלמידים המשיבים

100
80
60
40
20
0
על יסודי
N=414
13.7

יסודי
N=327
28.2

שימוש רב

10.1

41.4

שימוש בינוני

76.2

30.4

לא משתמש -שימוש
מועט
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מהתרשים נראה כי בבתי הספר היסודיים השימוש במחשבים הניידים רב יותר מאשר בעל
יסודיים.
חלק מהמורים ציינו כי הם אינם משתמשים במחשבים הניידים או שהם משתמשים לעיתים
רחוקות בגלל מספרם המועט או בגלל אי-זמינותם:
בחלק מהכיתות יש שימוש .אין כל כך הרבה מחשבים ניידים – סה"כ  10וזה קצת בעייתי ואנחנו לא
יכולים להיות פעילים ...המחשבים נמצאים בכספת במדעים .הילדים באים לחדר מדעים ,המחשבים
לא מגיעים לכיתות )מורה  ,4יסודי(; יש  20מחשבים ניידים .לא משתמשת בגלל הלוגיסטיקה )מורה
 ,5על יסודי(.

ג.

שימוש בערכות הצבעה
תרשים  :4שימוש בערכות הצבעה בשיעור ,לפי דיווחי תלמידים

אחוז התלמידים המשיבים

100
90
80
70
60
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40
30
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10
0
N=414על יסודי
14.9

N=327יסודי
6.6

שימוש רב

9

11.7

שימוש בינוני

76.1

81.7

לא משתמש -שימוש
מועט

משלושת התרשימים עולה כי בכל שכבות הגיל המורים משתמשים יותר בלוח האינטראקטיבי
ופחות במחשבים הניידים וכמעט בכלל לא בערכות ההצבעה .עוד נמצא כי בבתי הספר היסודיים
שכיחות השימוש בלוח האינטראקטיבי ובמחשבים הניידים גבוהה יותר מאשר בבתי הספר העל
יסודיים.
משאלוני רכזי התקשוב ומראיונות המורים עולה כי בחלק מבתי הספר חל שינוי לטובה במידת
השימוש של המורים באמצעים הטכנולוגיים במהלך השנים ויותר מורים משתמשים בהם ככלי
עזר להוראה ,והגורמים לכך הם:
•

הבנת תרומת התקשוב להוראה בממדים שונים
כל המורים בבית הספר משתמשים במחשב כאמצעי להוראה .המורים בכיתות החכמות אף הם
משתמשים בלו"א כל אחד ברמתו; יותר ויותר מורים משתמשים במחשב ככלי עבודה )רכזים(; לרוב
אני משלבת טכנולוגיה – מחשבים ,מחשבים ניידים ,לוח חכם ,מצגת וכו' – ביקור באתרים שונים
בלוח החכם ...אני אוהבת לשלב את המחשב כמה שיותר מכיוון שזה מרכז את התלמידים )מורה ,2
יסודי(; האמצעים הטכנולוגיים מאפשרים גיוון – סרט ,מצגת ,מחברת דיגיטלית – הרבה יותר עניין
לתלמידים )מורה  ,3יסודי(.
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•

הבנת הצורך בחדשנות ובשילוב הטכנולוגיה
מורה של עידן זה מגלה מוטיבציה ומודעות להתחדש; כל המורים מלמדים או לומדים או אוספים
חומר באמצעות המחשב .צריך להשתלב ולהתעדכן בתכונות החדשות ובאמצעים הטכנולוגיים
המשתנים לבקרים ,אחרת אתה נשאר מאחור )רכזים(.

•

ירידה ברמת החרדה של המורים" :עלייה משמעותית בשימוש ,ירידה ברמת החרדה" )רכזים(.

גם תלמידים בכמה קבוצות המיקוד )בעיקר ביסודי( ציינו כי בשנה"ל תשע"ג המורים השתמשו
בלוח האינטראקטיבי יותר מאשר בשנתיים הקודמות ,השימוש היה מגוון ותרם להם ללמידה:
השנה השתמשנו יותר בלוח החכם כי שנה שעברה היינו צריכים יותר להתרגל אליו ולדעת איך
להשתמש בו ועכשיו למדנו ורוב השיעורים שלנו  ...הם בלוח החכם; ...אנחנו יותר כותבים על הלוח.
בשנה שעברה פחות אמרו לנו לבוא ללוח לצייר או לכתוב והשנה אומרים לנו כל הזמן – בוא תכתוב
על הלוח )קבוצת מיקוד  ,1יסודי(; יש שינוי משנה שעברה ,אנחנו יותר מבינים במחשב ,קל יותר
להשתמש בדוקס במשימות שהיא נותנת לנו ,במקום לפתוח את המחברות היא מציגה את זה בלוח
ואז אנחנו רואים וזה הרבה יותר קל; אני חושב שיש הבדל לטובה ,שנה שעברה למדנו לא בכיתה
חכמה ,רק עם מקרן ,זה הרבה יותר קל ויותר מהנה עם הלוח .בלוח רואים יותר טוב )מאשר עם
המקרן( ,זה גם מגע ,אפשר לקחת את הטושים ולכתוב במסמך ,ויש גם רמקולים ושומעים הרבה
יותר טוב )קבוצת מיקוד  ,2יסודי(.

חלקם אף ציינו שחל שיפור במיומנויות המורים בהפעלת הכלים הטכנולוגיים:
עכשיו משתמשים בלוח החכם יותר; רואים גם שהמורים יותר אוהבים להשתמש בלוח; הם מנסים
יותר במקום לשאול אותנו כל הזמן "מה זה? מה זה?" )קבוצת מיקוד  ,6על יסודי(.

עם זאת ,היו מורים שטענו שלא חל שינוי משמעותי במידת השימוש בטכנולוגיה בשלוש השנים
האחרונות ,והדבר נבע מכמה סיבות:
•

מיעוט הלוחות האינטראקטיביים בבתי הספר
עדיין אין בבית הספר אמצעים תקשוביים שאפשר להיעזר בהם .כאשר בכל כיתה יתקינו לוחות
אינטראקטיביים ,יהיה הרבה יותר קל להשתמש באמצעים אלה )רכזים(; לא כל השיעורים
משולבים טכנולוגיה ,מאחר ואנחנו לא בכל השיעורים משובצים בכיתה חכמה .יש רק  6כיתות
חכמות )כיתות אם( וזה לא מאפשר ...יש מורות ...שבכלל לא נכנסות לכיתה חכמה כי זה לא
מתאפשר מבחינת השיבוץ ...זה משאב שהוא מאוד מצומצם –  6כיתות בסה"כ ,יש פה  60מורים
ואני חושבת שכל אחד זכאי להיכנס לכיתה וליהנות )מורה  ,6על יסודי(.

•

השקעת זמן רב בהכנת השיעור
בצוות יש מורות צעירות עם ילדים קטנים וזה המון הכנה בבית) ...מורה  ,6על יסודי(.

•

חששם של המורים משינוי ומתגובות התלמידים
למורים ישנו חשש משימוש באמצעים טכנולוגיים חדישים ,חשש "מהסתבכות" מול התלמידים
המצחקקים ,ובכלל חשש מכל שינוי מהמוכר )רכזים(.
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גם בקבוצות המיקוד )בעיקר בעל יסודי( היו תלמידים שציינו את מיעוט השימוש בטכנולוגיה
וטענו שהדבר נובע בעיקר מקשיים במיומנויות המורים בהפעלת הכלים הטכנולוגיים:
יש בעיה שהמורים לא ממש יודעים איך להשתמש בלוח החכם – עדיין ...גם לא כל המורים יודעים
להשתמש ,אנחנו מלמדים אותם; זה לא בגלל שהם לא רוצים ,הם פוחדים להשתמש; תמיד יש
בעיות עם הלוח; יש המון פונקציות בלוח החכם שגורם לא להפעיל אותו ,גם אלה שמבינות בלוח
החכם לא יודעות להשתמש בו; עד שהן מצליחות להפעיל את הכול מתבזבז להן כל השיעור )קבוצת
מיקוד  ,4על יסודי(.

 1.2אופן השימוש בכלים הטכנולוגיים בכיתה החכמה
בלוח  1מוצג אופן השימוש שנעשה בכלים הטכנולוגיים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים על
פי התלמידים.
לוח  :1אופן השימוש בכלים הטכנולוגיים בכיתה החכמה

היגד

תלמידי
יסודי

תלמידי על
יסודי

N = 327

N = 414

ממוצע

סטיית
סטית
תקן ממוצע תקן

המורה נכנס לאתרים לימודיים

4.37

0.88

3.75

1.16

המורה מקרין מצגות

4.11

0.98

3.81

1.09

המורה משתמש בהמחשות )למשל על ידי הקרנת סרטונים ואנימציות(

4.04

1.01

3.67

1.13

המורה רושם במחשב נוכחות ואירועי משמעת ונותן ציונים

4.00

1.37

2.61

1.32

התלמידים מכינים מצגות

3.97

1.15

3.00

1.32

המורה שומר את השיעור ושולח לתלמידים באי מייל או מעלה לאתר
הבית ספרי

3.68

התלמידים מציגים עבודות מתוקשבות )למשל מצגות( ויש דיון עליהן
בזמן השיעור

3.67

1.39
1.24

2.91
2.99

1.41
1.28

התלמידים עובדים בעבודה שיתופית )בקבוצות או בזוגות( בזמן השיעור
באמצעות המחשבים הניידים

3.42

1.30

2.07

1.38

המורה גולש באינטרנט בזמן השיעור )למשל בעקבות הערה של תלמיד(

3.41

1.37

2.97

1.43

התלמידים משתמשים במחשבים ניידים להכנת עבודות

3.26

1.32

2.06

1.37

המורה מזמין תלמידים לכתוב על הלוח האינטראקטיבי

3.22

1.35

2.96

1.39

התלמידים פותרים מטלות ומשימות אישיות במחשבים הניידים

3.16

1.37

2.03

1.38

התלמידים גולשים באינטרנט בזמן השיעור כדי למצוא חומר למטלה
שקיבלו

2.93

1.39

2.07

1.37

המורה משתמש במחשבים ניידים כדי לתת לכל תלמיד מטלות
המותאמות לו

2.77

1.41

2.06

1.44

התלמידים שולחים למורה תשובות למטלות ומשימות בזמן השיעור

2.76

1.46

2.04

1.41

התלמידים משתמשים בערכות הצבעה בשיעור

1.74

1.11

2.02

1.39

הסולם נע בין =1 :בכלל לא עד  = 5במידה רבה מאוד
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מהנתונים עולה כי השימוש השכיח בכלים הטכנולוגיים )ולרוב בלוח האינטראקטיבי( כולל
כניסה לאתרים לימודיים ,הקרנת מצגות ,שימוש בהמחשות ורישום נוכחות .התלמידים
משתמשים בכלים הטכנולוגיים בעיקר לצרכי הכנת מצגות והצגתן בכיתה .שימושים שכיחים
פחות הם השימוש של התלמידים בערכות הצבעה בשיעור ,פתרון משימות אישיות במחשבים
ניידים או שליחת תשובות למורה במהלך השיעור .יש לציין כי סטיות התקן הגבוהות מעידות על
שונות בקרב אוכלוסיית המורים באופני השימוש בטכנולוגיה.
בהקשר לכך ,לדברי התלמידים חל שינוי באופן השימוש בכלים הטכנולוגיים במהלך השנים .הם
מקבלים יותר משימות ממוחשבות ,משתמשים בתוכנות מגוונות ,ונראה שהם עובדים יותר הן
באופן אוטונומי והן באופן שיתופי:
יש יותר משימות במחשב מאשר בשנה שעברה כי במדעים אנחנו משתמשים רק בלוח החכם ,היא
מעבירה מצגת על הנושא ,מסבירה ,אחרי זה יש הסבר קטן על משימה ואז עובדים ביחידות או
בזוגות על המחשבים הניידים .באנגלית אנחנו משתמשים בערכות הצבעה כחזרה למבחן וכל מיני
דברים ;...יש הבדל גדול מאוד בין השנה לשנים הקודמות בכמות המשימות והאמצעים שצריך
לעשות את המשימות ,למשל גוגל דוקס ,אקסל ,וורד ...עובדים הרבה מאוד עם גוגל דוקס בעבודת
חקר; שיעור הנדסה השנה – עיגול ומעגל – על זה שיש כאילו מחוגה בלוח החכם אז יותר נוח וכל
פעם נתנה למישהו אחר לצייר את המעגל עם המכונה ,זה היה כמה שיעורים ,ולעשות כל מיני דברים
בלוח החכם .לדעתי זה הפך את השיעור של הנדסה שלרוב הוא משעמם כזה ,זה הפך אותו ליותר
מעניין; בשיעור תנ"ך לא חייבים להוציא תמיד את הספר כי היא מעלה במחשב את הפרק ואז אפשר
להסתכל על הלוח במקום להוציא את הספר )קבוצת מיקוד  ,1יסודי(; אני חושב שמאז שאנחנו
התחלנו את השימוש אנחנו גם גילינו עוד שימושים שיכולים להיות בלוח ,כמו מקורות מידע
מהאינטרנט .בהתחלה השימוש העיקרי היה לצורכי למידה ולצורכי וורד ,פאואר פוינט – להראות
מצגות ועבודות ,ויש לנו עכשיו צרכים אחרים .גילינו עוד מקורות מידע באינטרנט ,ויקיפדיה )קבוצת
מיקוד  ,2יסודי(.
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 .2הוראה ולמידה בכיתה החכמה

 2.1השפעת הטמעת הכיתות החכמות על בית הספר ,לפי מנהלים
המנהלים שהשתתפו במחקר ) (n = 18ציינו את התחומים שבהם חל שינוי בעקבות הכנסת
הכיתות החכמות לבית ספרם.
תרשים  :5השפעת ההטמעה על תחומים שונים בבית הספר ,לפי מנהלים

18
16
14
10
8
6

מספר המשיבים

12

4
2
0
בתפקיד
המנהל

בתכנית
הלימודים

12

14

בתפקיד
רכז
התקשוב
15

בתפקיד
המורה
16

חל שינוי

מהנתונים עולה כי המנהלים חשים שהשינוי הגדול ביותר חל בתפקיד המורה ורכז התקשוב,
ואילו תפקיד המנהל מושפע פחות מהטמעת הטכנולוגיה.

 2.2עמדות מורים כלפי הוראה ולמידה בכיתה חכמה
א .עמדות מורים כלפי השפעת הטמעת הכיתה החכמה על ההוראה
במהלך שנות המחקר נשאלו המורים מספר פעמים בדבר השינוי שחל בהוראתם בעקבות
ההוראה בכיתה החכמה .מניתוח שאלוני המורים בשיטת  Varimaxעלו שלושה גורמים
המחלקים את עמדותיהם לשלוש קבוצות תוכן עיקריות שבהן הם ראו את עיקר ההשפעה על
הוראתם:
•

מקצועיות ועניין בהוראה ) – (α = 0.79בגורם זה נכללו היגדים כדוגמת עניין והנאה בהוראה,
מקצועיות בפדגוגיה ,גיוון בהוראה ,מעמד המורה והזמן הנדרש להכנת שיעורים.

•

תקשורת ,שיתוף ועבודת צוות ) – (α = 0.76גורם זה כולל היגדים כדוגמת מתן עבודה
בקבוצות ,אינטראקציה אישית עם תלמידים בשיעור ,עבודת צוות עם המורים בפרויקט ,מתן
שיעורי בית מתוקשבים וקשר עם ההורים באמצעים אלקטרוניים.
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•

שימוש בתקשוב לחיזוק הלמידה ורצף ההוראה גם בבית ) – (α = 0.76גורם זה כולל היגדים
כדוגמת רצף למידה בין הכיתה לבית התלמיד ,ונגישות לחומר לימודים עדכני.

בתרשים  6מוצגות תשובות המורים בחלוקה לשלבי החינוך ולשנה"ל:
תרשים  :6עמדות מורים כלפי ההוראה בכיתה החכמה

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
חיזוק רצף
ההוראה -
למידה
3.97

תקשורת שיתוף
ועבודת צוות

מקצועיות ועניין
בהוראה

3.58

3.89

n=11מורי יסודי תחילת תשעא

4.24

3.61

4.14

n=21מורי יסודי סוף תשעג

3.88

3.64

3.99

n=61מורי על יסודי תחילת תשעא

3.83

3.52

4.04

n=79מורי על יסודי סוף תשעג

הסולם :בין ) 1בכיתות חכמות הרבה פחות מאשר בכיתות רגילות( ל) 5-בכיתות חכמות הרבה יותר מאשר בכיתות
רגילות(

מהנתונים עולה כי עמדות המורים נשארו יציבות וגבוהות בין השנים תשע"א לתשע"ג .המורים
רואים את עיקר ההשפעה של ההוראה בכיתה החכמה על המקצועיות שלהם ,העניין בהוראה ועל
האפשרות להשתמש בתקשוב לחיזוק ההוראה/הלמידה.
גם בראיונות התייחסו המורים להשפעת השימוש בטכנולוגיה על הוראתם ,החל מהכנת
השיעורים ועד התמודדות עם קשיים במהלך השיעור:
• השפעת ההוראה בכיתה חכמה על מקצועיות המורה בהכנת שיעור מתוקשב
חלק מהמורים ציינו כי הטמעת הטכנולוגיה מגוונת את ההוראה ותורמת להם לתחושת סיפוק:
כשהתחלתי להשתמש בברקו אז למדתי לעשות מצגות ...למדתי המון דברים – ובעצמי ...אני מרגישה
המון סיפוק .אני אוהבת את השיעורים שאני מעבירה ,הילדים אוהבים את זה ...אני מרגישה נפלא
עם השינוי הזה .הייתי חשדנית ...חששתי ובעצם משהו קרה ...היה ברור שזה יתרום לי מהתחלה,
אבל הקטע של באמת לעשות את זה ,לתפעל את זה .היה לי חשש ...זה סוחף והילדים מאוד נהנים
וזה מגוון את העבודה .אני  25שנים מורה והייתי זקוקה לזה ...כמה שנים אפשר ללמד את אותם
הדברים באותה צורה?! זה מאוד מגוון את העבודה )מורה  ,6על יסודי(.
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רוב המורים ציינו כי עליהם להשקיע זמן רב בהכנת השיעורים אך הדבר תורם לאיכות השיעור:
אני עובדת הרבה בבית על המערכים ,זה נוח מאוד במהלך השיעור ...ההשקעה היא גדולה מאוד אבל
אחר כך בכיתה ההספק הוא עצום – אני מעבדת חומר שבמצב רגיל ,ללא הטכנולוגיה ,זה היה לוקח
לי המון זמן ...אני מאוד אוהבת את העבודה) ...מורה  ,6על יסודי(; עכשיו כשאני חושבת על שיעור,
אני קודם כל חושבת איך אני מתקשבת את השיעור ...ומכניסה בעצם את הטכנולוגיה לשיעור ...זה
מצריך הרבה יותר זמן גם כדי להכין ,גם כדי לחפש ...מצד שני זה מעניין יותר ,מגרה יותר ,מכוון
יותר ,מדגים יותר – הכול יותר ...מוחשי יותר –ילדים לא משתעממים ,יש להם יכולת שמגרה
אותם ,נותנת להם מוטיבציה )מורה  ,4יסודי(.

יש מורים שציינו כי הם עדיין מתמודדים עם קשיים בהכנת השיעור ונעזרים ברכז התקשוב ואף
בתלמידים:
אני מתחילה בחיפוש חומרים באינטרנט או במאגרים קיימים ונעזרת בהם וכן בחומרים שיש לי
משנים קודמות .עדיין קשה לבנות שיעור בלוח חכם מהתחלה ועד הסוף לבד .אני נעזרת בעיקר ב...
]רכזת[ ...נדרשתי ללמוד יותר – לוח חכם ,הכנת מצגות ,חיפוש ואיתור מידע באינטרנט .כמו כן אני
מבינה שהידע הטכנולוגי לא נמצא רק אצלי ונעזרת הרבה בידע של התלמידים .מעבר לכך ,השיעורים
שאני בונה מאוד עשירים ומכילים תכנים שונים .אני נדרשת פחות לדבר ויותר להראות דברים )מורה
 ,2יסודי(.

•

השפעת הכיתה החכמה על חיזוק הלמידה ורצף ההוראה בבית
הרבה פעמים אנחנו מבקשים מהתלמידים להכין ...הם הכינו לבד מצגת והעבירו את השיעור .זוג או
בודד מכינים בבית ,שולחים לי למייל .התלמידים מרוצים ,אני מסבירה פחות ,הכול נראה ,הרבה
יותר דיונים ,פחות שיעורי בית )מורה  ,5על יסודי(; באתר של בית הספר ...אני מזינה בו המון המון
חומרים .התלמידים רגילים להוציא חומרים מהאתר בבית ולבוא עם זה כשיעורי בית .מצגות שאני
מראה להם בכיתה נכנסות לתיקיית הכיתה באתר ....הילדים נכנסים ויש המוני דברים שמכילות
התיקיות האלה – קישורים לאתרי אינטרנט ,תרגולים לקראת מבחן ,הודעות) ...מורה  ,6על יסודי(.

ב .עמדות מורים כלפי השפעת הטמעת הכיתה החכמה על הלמידה
בלוח  2מוצגות עמדות המורים בנושא השפעת ההוראה בכיתה החכמה על הלמידה בכיתה.
התשובות מוצגות בחלוקה לשנה"ל ולשכבת הגיל:
לוח  :2השפעת הלמידה בכיתה חכמה על התלמידים ,לפי המורים

השפעה על התלמידים

מוטיבציה ללמידה
עניין והנאה
בעיות משמעת
הישגים

14

על יסודי
יסודי
סוף תשע"ג
תחילת תשע"א
סוף תשע"ג
תחילת תשע"א
)(N = 80
)(N = 61
)(N = 22
)(N = 11
ממוצע סטיית ממוצע סטיית ממוצע סטיית ממוצע סטיית
תקן
תקן
תקן
תקן
4.67

.58

4.52

.60

4.20

.63

4.14

.79

4.22

.67

4.52

.93

4.29

.68

4.46

.77

3.56

1.24

3.14

1.28

2.87

.96

2.79

1.13

3.89

1.05

3.89

.74

3.49

.74

3.68

.87
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על יסודי
יסודי
סוף תשע"ג
תחילת תשע"א
סוף תשע"ג
תחילת תשע"א
)(N = 80
)(N = 61
)(N = 22
)(N = 11
סטיית
סטיית
סטיית
סטיית
ממוצע
ממוצע
ממוצע
ממוצע
תקן
תקן
תקן
תקן

השפעה על התלמידים

הקשבה וריכוז בשיעור
השתתפות פעילה בשיעור
הבנת חומר הלימוד
הכנת שיעורי בית
הכנת מטלות מתוקשבות
)כגון :מצגות(

4.22

.67

4.50

.61

4.00

.63

3.97

.72

4.44

.53

4.48

.51

3.89

.68

3.96

.81

3.78

.67

4.14

.57

3.84

.87

4.06

.76

3.67

.87

3.40

.75

3.37

.76

3.30

.81

4.13

.64

4.38

.67

4.33

.75

4.05

.89

2.92

1.02

מעורבות הורים בלמידה

.73
3.06 1.05
.89
3.60
4.00
סולם נע בין  – 1בכיתות החכמות הרבה פחות מאשר בכיתות הרגילות
ל 5-בכיתות החכמות הרבה יותר מאשר בכיתות הרגילות.

מהנתונים עולה כי בעיני המורים התרומה העיקרית של למידה בכיתה החכמה היא במידת
העניין ,ההנאה והמוטיבציה ללמידה .בקרב מורי על יסודי נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בנוגע
לתרומת הלמידה בכיתה החכמה לעניין ולהנאה – עמדותיהם בנושא זה בתשע"ג גבוהות יותר
מאלו שבתשע"א ).(F(3,255)=4.395, p < 0.05
השפעת הטכנולוגיה על העניין ,ההנאה והמוטיבציה של התלמידים הלומדים בכיתה חכמה באה
לידי ביטוי גם בראיונות שנערכו עם המורים ,כפי שציין אחד מהמורים" :מעורבות גדולה יותר,
עניין ,סקרנות ,הנאה ,החומר קרוב וזמין וברור יותר כי מלל רב מעייף את התלמידים" )מורה  ,5על
יסודי(.

•

עניין ,קשב ולמידה פעילה יותר:
עצם העובדה שאפשר להביא סרטונים ,רמת הקשב יותר גבוהה ...שיעור ללא טכנולוגיה ...יכול
להיות מעניין ואטרקטיבי אבל לא לאורך זמן .פה אנחנו יכולים להשיג יותר עניין ,יותר קשב ,לעשות
דברים יותר ייחודיים שנכנסים יותר לעומק וזה בא לידי ביטוי איך התלמיד לומד – הוא יכול יותר
ליישם .ברגע שהראיתי להם את הסרטון למשל ,הם קיבלו כבר רמת ידע וזה יותר מעניין מאשר אני
אעמוד ואקריא להם או שאביא להם טקסט – הרבה יותר מוחשי – גם הסבירו להם וגם הראו
להם ...וזה כמובן משנה את צורת הלמידה שלו )מורה  ,4יסודי(; שיעור המשלב טכנולוגיה הרבה
יותר מעניין את הילדים ומקרב להם את הידע .ניתן להמחיש יותר נושאים שונים ולהגיע למקומות
רבים .כמו כן ,התלמידים יותר יוזמים למידה ומכינים בעצמם מצגות וכו' – זה מאתגר אותם יותר
)מורה  ,2יסודי(.

•

מוטיבציה ולמידה עצמית:
מאחר והתחום מאוד מעניין אותם אז זה גם מעורר למידה נוספת ...כשאני מראה מצגת בנושא של
דקדוק לדוגמה מה שלא מובן ,הם נכנסים לאתר ושוב רואים ...תלמיד אמר לי שלמבחן נתקל בבעיה
קשה בדקדוק ,הוא למד מחומרים שהיו באתר .אם הוא היה עצל הוא לא היה נכנס ...הילד עשה
שינוי ,הוא קיבל בבוחן האחרון  75וזה תלמיד שנכשל כל הזמן .זו מוטיבציה עצומה שלו )מורה ,6
על יסודי(.
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ג.

השפעת למידה בכיתה חכמה על רכישת מיומנויות המאה ה21-

במהלך שנות המחקר נשאלו המורים באשר לתרומה של הטכנולוגיה לרכישה של מיומנויות
המאה ה .21 -בתרשימים מוצגות תשובות המורים בנושא והן מובאות בחלוקה לשנה"ל ולשכבת
גיל:
תרשים  :7עמדות מורים בנושא השפעת למידה בכיתה חכמה
על רכישת מיומנויות המאה ה 21-בקרב תלמידיהם
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
מיומנויות
למידה

מיומנויות
שימוש
בתקשוב
4.56

מיומנויות
תקשורת
ושיתוף
3.78

מיומנויות
חשיבה
גבוהה
3.89

3.89

מורי יסודי תחילת תשעא )(n=11

4.27

4.67

4.23

4.18

4.27

מורי יסודי סוף תשעג )(n=22

3.83

4.38

3.91

3.87

4.07

מורי על יסודי תחילת תשעא )(n=61

3.79

4.3

3.71

3.92

4.01

מורי על יסודי סוף תשעג )(n=79

3.89

מיומנויות
מידע

סולם נע בין  – 1בכיתות החכמות הרבה פחות מאשר בכיתות הרגילות
ל 5-בכיתות החכמות הרבה יותר מאשר בכיתות הרגילות

מהנתונים עולה כי המורים מכירים בהשפעת הלמידה בכיתה החכמה על רכישת מיומנויות
המאה ה 21-בקרב תלמידיהם ,ובייחוד בתחום מיומנויות השימוש בכלי תקשוב.
גם בראיונות שנערכו עם המורים הם ציינו את השפעת הלמידה בכיתה החכמה על מיומנויות
התלמידים:
•

מיומנויות למידה ומיומנויות של חשיבה גבוהה
אני מאמין שהתלמיד צריך ללמוד את החומר לפני שהוא מגיע לכיתה ...לא לחזור על מה שלמדנו
בכיתה ...כדי להשיג שתי מטרות :לבדוק כמה הוא מבין ולהתרגל להיות לומד עצמאי ,אין לי בעיה
עם תלמיד שלמד לבד בבית ובא לכיתה משועמם .בשביל לגרות אותם – אני מנסה את ההמחשה.
אם אני ביקשתי מהם שילמדו בבית ויבואו לכיתה מוכנים ,אני כאילו עולה ברמה ,אני לא דן איתם
ברמת ידע אלא ברמת הבנה ,ואז אני משתמש כן בלו"א שמביא דברים קצת יותר מורכבים )מורה ,7
על יסודי(.
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•

מיומנויות שימוש בכלי תקשוב
בקטע של מיומנויות אינטרנט אני לא מכוונת אותם ,הם כל כך מיומנים והם כל כך יודעים שהם
יכולים ללמד אותי ...עם כיתות אחרות יש לי שיעורי מחשב בחדר המחשב ואני עושה גם מטלות
ממוחשבות ...הם עצמם יוצרים מטלות ממוחשבות על סמך חומר הלימוד )מורה  ,6על יסודי(.

גם חלק מהתלמידים בקבוצות המיקוד ציינו דוגמה להקניית מיומנויות התקשוב בכיתה:
פעם בשבועיים יש לנו שיעור עם  ...שמלמדת אותנו בלוח החכם – איך להשתמש בכל מיני כלים כמו
אקסל )תלמידי יסודי .(1

ד.

השפעת הלמידה בכיתה החכמה על הישגי התלמידים ,לפי המורים

רוב המורים ציינו כי הם סוברים שלשימוש בתקשוב יש השפעה על הישגי התלמידים והדבר עשוי
לנבוע לדעתם מכמה סיבות:
•

המחשת החומר הלימודי
השימוש בתקשוב מאפשר הצגה ויזואלית וחישובית טובה מאוד לחומר הנלמד ,הפנמה ברמה
מתמטית גבוהה של המושגים המתמטיים השונים .הצגת החומר מתבצעת באופן מדויק בהרבה,
דינמי ,אסתטי ומאפשרת הסתכלות על אותו נושא מזוויות שונות ומקשרת בין תחומים שונים של
המקצוע .כל זה מתבטא בהישגים טובים יותר אצל התלמידים הן במבחנים הבית-ספריים והן
במבחני הבגרות.

•

זמינות ונגישות לחומרים
הזמינות של החומרים ...מסייע בשיפור הישגי התלמידים; מפני שהתלמידים נחשפים למגוון חומרי
למידה באמצעות האתר המקצועי והקישורים שבו ,דבר המאפשר להם תרגול נוסף בבית בהמשך
ללמידה בכיתה וכן העשרה והרחבה של החומר הנלמד.

•

ניצול יעיל של הזמן והשיעור
תלמיד מקבל את כל החומר למייל שלו בלי להתעסק עם הכתיבה וההבנה בו זמנית בשיעור כך
שהתלמיד יכול רק להתרכז בהסבר של המורה בכיתה ויהיה לו זמן לעורר שאלות בכיתה
ולהשתתף בדיון בכיתה; זה תורם יותר לתלמידים וחוסך הרבה מזמנם היקר .זמן זה מנוצל
לפעילות תורמת ויעילה מבחינה לימודית ,וכאשר יש זמן תהיה גם השפעה על ההישגים.

•

שינוי בגישת המורה לתלמיד
ככל שהתקשוב נכנס הישגי תלמידי עלו ...אני מרגישה שאותי מינף ונתן לי אפשרויות רבות יותר
לגישה אחרת אל התלמידים ...הקשר הרציף עם המורים באמצעים אלקטרוניים שונים ...מסייע
בשיפור הישגי התלמידים.

•

הנאה ,עניין ומוטיבציה
התלמידים יותר נהנים .למידה מתוך הנאה ועניין מובילה להישגים גבוהים יותר; ככל שהתקשוב
נכנס הישגי התלמידים עלו ...התלמידים נהנים ועובדים יפה ;...המוטיבציה ללמוד מתגברת אצל
התלמידים ,דבר שעשוי להשפיע חיובית על ההישגים; עידן התקשוב העלה את המוטיבציה
ללמידה אצל התלמידים ,ובסופו של דבר זה מעלה את הישגיהם; הכיתות שאני מלמדת ,שיש בהם
מחשבים חכמים ,נהנים יותר מגיוון בשיעורים וזה נותן להם מוטיבציה ומשפיע ישירות על
ההישגים שלהם.
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•

שילוב התלמידים בשיעור והפעלתם
התלמידים יותר פעילים במהלך הלמידה ,דבר המשפר את הבנתם ,ההנעה וההנאה שלהם
מהלמידה ובעקבות זה את הישגיהם.

•

לומד עצמאי
התקשוב הוא אחד הכלים לטיפוח לומד עדכני עצמאי המסוגל לנתב יכולותיו להישגים; כאשר ילד
לומד בהנאה ועניין ומאתגרים אותו ומפנים אותו לאתרים איכותיים לשם מציאת מידע ועיבודו,
וכמו כן נותנים לו אפשרויות ללימוד עצמאי ושיתופי – כל זה גורם לילד ללמוד ברמה גבוהה יותר
ולהפנים את החומר טוב יותר ולדעתי הדבר יבוא לידי ביטוי גם בציוניו.

•

הצלחה במיומנויות תקשוב כמנוף להצלחה בלימודים
יש תלמידים שהמיומנויות הטכנולוגיות שלהם גבוהות מיכולות הלמידה שלהם בכיתה ולכן
ההצלחה במיומנויות אלו מאפשרת להם לחוות הצלחות רבות יותר מאשר בלמידה באמצעות
מחברת וספר; ככל שהתקשוב נכנס הישגי תלמידי עלו ...בשיעורים אני מתמקדת על ניתוב הידע
הרב שיש באינטרנט לצורכנו ואני רואה שאפילו התלמידים בעלי קשיי ריכוז וקשב מצליחים לשבת
ולעבוד יפה; מאחר ואני מחנכת של כיתת מב"ר ,ואני גם המורה שלהם לשפה העברית ,אני מרגישה
שהלוח החכם תרם הרבה להישגים של תלמידים ועזר לי מאוד לגוון את שיטות ההוראה שלי.

•

חיבור לעולם התלמידים
שימוש בתקשוב משקף את עולמם של התלמידים ומחבר אותם לכלי שהם חזקים בו ,כלומר,
התלמידים אפילו החלשים מוצאים את עצמם ומסוגלים להצליח בהתאם ליכולתם

חלק מהמורים ציינו שהתקשוב אינו משפיע על הישגי התלמידים מהסיבות הבאות:
התקשוב הוא אמצעי המחשה עבורי ,וזאת אפשר גם לקבל מספרים ,משקופיות ,אלא שהנוחות,
הגיוון ,מעוררים עניין בדור החדש .אי אפשר בלי זה! הכול זז רץ משוטט בין תחומי וזה העניין .מי
שרוצה להגיע להישגים יגיע בכל דרך; תלמיד שמעוניין בלמידה ובידע ילמד בכל דרך שהיא.

 2.3עמדות תלמידים כלפי הוראה ולמידה בכיתה חכמה
במהלך שנות המחקר נשאלו תלמידים מספר פעמים בדבר עמדותיהם באשר להוראה וללמידה
בכיתה החכמה .מניתוח שאלוני התלמידים בשיטת  Varimaxעלו שלושה תחומים עיקריים
שבהם לכיתה החכמה התרומה המרכזית:
 .1הנעה ועניין בלמידה :בגורם זה נכללו היגדים כדוגמת השקעת מאמץ בלמידה ,יכולת
לעבודה עצמית ,הבנת חומר הלימוד ,הכנת שיעורי בית ,ומידת השתתפות בשיעור.
 .2מקצועיות המורה :הכולל היגדים כדוגמת גיוון בשיטות הוראה ,מידת ההשקעה של
המורה בהכנה לשיעור ,עדכניות חומר הלימוד ועריכת דיונים.
 .3שילוב טכנולוגיה בלמידה :הכולל היגדים כדוגמת הכנת מצגות לשיעור ושימוש במחשב
ללמידה.
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להלן תשובות התלמידים בחלוקה לשלב חינוך ולשנה"ל:
תרשים  :8עמדות תלמידי יסודי כלפי הלמידה בכיתה חכמה

*

*

*

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

3.45
3.15
2.73

3.34
3.073.14

שילוב טכנולוגיה
בלמידה
2.73

מקצועיות המורה
3.07

הנעה ועניין
בלמידה
3.15

תשע"א )(n=424

3.15

3.14

3.11

תשע"ב )(n=353

3.45

3.34

3.23

תשע"ג )(n=327

3.153.113.23

סולם נע בין  – 1בכיתות החכמות הרבה פחות מאשר בכיתות הרגילות
ל 5-בכיתות החכמות הרבה יותר מאשר בכיתות הרגילות

מהנתונים עולה כי עמדות התלמידים משתפרות במהלך השנים .בניתוח שונות חד כיווני ,נמצאו
הבדלים מובהקים סטטיסטית בתחומים הבאים:
 .1שילוב טכנולוגיה בלמידה :נמצא כי עמדות התלמידים בתשע"ג ובתשע"ב היו גבוהות
במובהק מעמדותיהם בתשע"א .עוד נמצא כי עמדות התלמידים בנושא זה היו גבוהות באופן
מובהק בתשע"ג לעומת תשע"ב ).(F(2,1080)=35.39, P < 0.05
 .2מקצועיות המורה :נמצא כי עמדות התלמידים בתשע"ג היו גבוהות במובהק מעמדותיהם
בתשע"א ).(F(2,1073)=5.56, P < 0.05
בניתוח רגרסיה לינארית נמצא כי מקצועיות המורה מסבירה  67%מהשונות במשתנה הנעה ועניין
בלמידה ושילוב תקשוב בלמידה מסביר כ 50%-מהשונות במשתנה .כך שככל שעולה מקצועיות
המורה ומידת שילוב התקשוב בלמידה עולה גם ההנעה והעניין של התלמידים.
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תרשים  :9עמדות תלמידי על יסודי כלפי למידה בכיתה חכמה

*

*

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

3.5 3.56 3.7

3.523.553.62

שילוב טכנולוגיה
בלמידה
3.05

מקצועיות
המורה
3.5

הנעה ועניין
בלמידה
3.52

תשע"א )(n=598

3.33

3.56

3.55

תשע"ב )(n=296

3.42

3.7

3.62

תשע"ג )(n=414

3.333.42
3.05

סולם נע בין  – 1בכיתות החכמות הרבה פחות מאשר בכיתות הרגילות
ל 5-בכיתות החכמות הרבה יותר מאשר בכיתות הרגילות

מהנתונים עולה כי עמדות התלמידים משתפרות במהלך השנים .בניתוח שונות חד כיווני ,נמצאו
הבדלים מובהקים סטטיסטית בתחומים הבאים:
 .1שילוב טכנולוגיה בלמידה :נמצא כי עמדות התלמידים בתשע"ג ובתשע"ב גבוהות במובהק
מעמדותיהם בתשע"א ).(F(2,1264)=21.7, P < 0.05
 .2מקצועיות המורה :נמצא כי עמדות התלמידים בתשע"ג היו גבוהות באופן מובהק מעמדותיהם
בתשע"א ).(F(2,1255)=7.54, P < 0.05
בניתוח רגרסיה לינארית נמצא כי מקצועיות המורה ושילוב תקשוב בלמידה מסבירים 61%
מהשונות במשתנה הנעה ועניין בלמידה .השפעת מקצועיות המורה נמצאה גדולה יותר .כך שככל
שעולה מקצועיות המורה ומידת שילוב התקשוב בלמידה עולה גם ההנעה והעניין של התלמידים.
בקבוצות המיקוד הרחיבו התלמידים ופירטו בנושא השפעת הכיתה החכמה על הלמידה:
•

הנעה ,עניין ומוטיבציה ללמידה
זה נותן יותר נחישות להתקדם בחומר ,יותר נחישות להצליח – מוטיבציה ,אם זה עושה את השיעור
יותר מעניין ואתה רוצה לדעת עוד ,כמה שזה יותר מעניין ככה זה יותר מושך; יותר מרוכזים עם
המחשב ,הלוח הלבן זה משעמם; זה משפר את האיכות; זה עוזר להבין את זה יותר מהר מאשר
כאשר כותבים על הלוח זה יכול להיות משעמם ,עם התמונות והסרטונים זה יותר קל להבין )קבוצת
מיקוד  ,5על יסודי( .זה מאוד השפיע ,ככיתה ,על הלמידה וכיף לקבל שיעורי בית דרך המחשב ...יש
הבדל משנה שעברה לשנה שמתבטא גם בצורת הלמידה וגם מבחינת ההבנה ומהציונים; אני חושב
שיש שינוי גדול לטובה ,זה עוזר לנו להבין ,יותר מעורר אותנו בשיעורים כי יש בזה גם עניין )קבוצת
מיקוד  ,2יסודי( .זה נשאר בראש שלנו ,אנחנו לא שוכחים את זה; אני לא חשתי בעיית זמן .הזמן
עבר מהר ,והשיעור לא היה משעמם )קבוצת מיקוד  ,6על יסודי( .בכיתה ד' היינו יותר מציירים ,לא
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שומעים ,מתרכזים בדברים אחרים כי היה משעמם .כשהביאו את הלוח אז חשבנו – איזה מגניב –
וזה יותר משך אותנו ללמוד ,יותר נתן לנו להקשיב ,יותר הלהיב אותנו)קבוצת מיקוד  ,3יסודי(.

•

חיסכון בזמן בכיתה והספק לימודי גבוה יותר
אם היא רוצה להראות לנו משהו היא יכולה להראות בשנייה ולא צריך לחפש בספר ,זה חוסך זמן
וגם יותר מעניין לראות את זה על הלוח מאשר תמונה קטנה בספר .לא צריך לחפש באנציקלופדיה
וזה גם חיסכון בדפים; כשהמורה מספיקה להעביר יותר חומר אנחנו מספיקים ללמוד יותר )קבוצת
מיקוד  ,5על יסודי( .בשנה הראשונה המורים לא היו מסתדרים כמו עכשיו .היו מתקשים קצת
והיום הם מסתדרים טוב .המורים מכינים עכשיו את השיעורים ב  USBוזה חוסך זמן גם בהעברת
חומרים .לא צריך לכתוב כל הזמן )קבוצת מיקוד ,6על יסודי(.

•

חיבור לעולמו של התלמיד
כשהילד רוצה להתקרב למחשב זה יותר מהנה בגלל שזה טכנולוגיה ואנחנו רוב הזמן עם המחשב,
ובגלל שאנחנו מתקרבים למחשב זה גם מתקרב לשיעור ,ילדים אוהבים מחשבים והשיעור נערך עם
המחשב אז זה יותר מושך ,יותר מהנה ,יותר שיתוף פעולה ,יותר לומדים את החומר – מאשר עם
לוח רגיל )קבוצת מיקוד  ,5על יסודי( .זה מאוד אינטראקטיבי .יש לנו הרבה טכנולוגיה בבית –
אייפון ,אייפד וכאלה אבל פה אנחנו משתמשים בזה לצורך אחר ,לצורך לימודים וזה מאוד מקל
עלינו )קבוצת מיקוד  ,6על יסודי(.

•

תרומה לתלמידים מתקשים
למשל ילדים שהם לא בכיתת מצטיינים וקשה להם בלימודים ...יותר נוח שהם משתמשים בלוח
חכם כי הם לא כל כך מבינות את החומר כי הם לא כל כך יכולות להתרכז בשיעור ולהקשיב למה
שהמורה כל הזמן מדברת ,עם הלוח החכם הן יותר מתעניינות כי זה יותר ממקד אותן ,מפקס אותן
)קבוצת מיקוד  ,5על יסודי(.

 2.4חוויות למידה של התלמידים הלומדים בכיתה חכמה
במהלך שנת תשע"ג נערכו קבוצות מיקוד בשבעה בתי ספר המשתתפים ,זו השנה השלישית,
בפרויקט שוליך  .1בקבוצות המיקוד השתתפו  49תלמידים –  23תלמידי על יסודי ו 26-תלמידי
יסודי .במהלך הריאיון התבקשו התלמידים לבחור חוויה לימודית משמעותית שחוו באחד
השיעורים בכיתה החכמה במהלך כל השנים ,לתאר אותה בכתב ולהתייחס לכמה נקודות בהקשר
אליה .מטרת המשימה – לסכם את השנים שבהן למדו התלמידים בכיתה החכמה ,ולבדוק מהן
חוויות הלמידה שהשפיעו עליהם במיוחד – האם יש להן מאפיינים משותפים ,מה תפקיד המורה
בחוויות אלו ומהי תרומתן לתלמידים.
להלן יוצגו הממצאים ,בחלוקת תשובות התלמידים לפי שכבות גיל – יסודי ועל יסודי.

 .1מאפייני השיעורים שנבחרו בידי התלמידים כחוויית למידה משמעותית
א .ארגון הלמידה :מרבית השיעורים שציינו התלמידים כשיעורים שבהם חוו למידה
משמעותית התנהלו במסגרת מליאה בכיתה )כ 17 ,80%-משיבים בעל יסודי ,וכ 12 ,55%-משיבים
ביסודי(; אחרים – בעבודה עצמית בכיתה )כ 9%-לכל אפשרות 2 ,משיבים בעל יסודי וביסודי( ,או
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בעבודה בקבוצות בכיתה )כ 2 ,9%-משיבים בעל יסודי ,וכ 5 ,20%-משיבים ביסודי( .ביסודי ציינו
התלמידים גם שיעורים שהתקיימו במסגרת עבודה עצמית בבית )כ 2 ,9%-משיבים( ועבודה
בקבוצות בבית )כ ,5%-משיב אחד(.
ב.

עצמאות בשימוש בטכנולוגיה :במרבית השיעורים שדווחו בעל יסודי כשיעורים בהם חלה

למידה משמעותית – התלמידים הם אלו שהשתמשו בטכנולוגיה )כדוגמת לוח אינטראקטיבי או
מחשבים ניידים( )כ 11 ,48%-משיבים( ,ובחלקם – המורה והתלמידים השתמשו בה יחד )כ,39%-
 9משיבים( .בקרב תלמידי יסודי ,במרבית השיעורים שנבחרו – המורה והתלמידים השתמשו
בטכנולוגיה יחד )למשל ,תלמידים כותבים על הלוח האינטראקטיבי במהלך השיעור( )כ17 ,65%-
משיבים( ,ובחלקם – התלמידים השתמשו בטכנולוגיה באופן עצמאי )כ 6 ,23%-תלמידים(.
ג.

תחומי הלימוד :מרבית השיעורים שנבחרו כמשמעותיים היו בתחום השפות )כולל לשון

והבעה( .רוב השיעורים התנהלו במסגרת תכנית הלימודים השוטפת )כ 96%-בעל יסודי וביסודי(.
תשובות התלמידים מוצגות בתרשים שלהלן:
תרשים  :10תחומי לימוד בהם התקיימו שיעורים שנבחרו כמשמעותיים על ידי התלמידים
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אופני השימוש בטכנולוגיה :הפעילויות אותן תיארו התלמידים כמשמעותיות כללו בעיקר

המחשת חומר הלימוד על הלוח האינטראקטיבי בידי המורה )כ 52%-מתלמידי על יסודי12 ,
משיבים וכ 46%-מתלמידי יסודי 12 ,משיבים(:
החוויה הכי יפה בזמן שהשתמשנו בלוח החכם הייתה בשיעור אנגלית ,כאשר הינו לומדים על סיפור
שנעשה עליו פילם ]סרט[ אז גלשנו לאינטרנט וצפינו בפילם ואז יכולנו להבין על מה מדבר הסיפור
בדרך יפה )תלמיד ,על יסודי(; הייתה לי מורה שמשתמשת בלוח חכם בשביל משחקים שבודקים אם
אתה יודע את החומר .לדעתי זה נחמד ללמוד את החומר דרך משחקים )תלמיד ,יסודי(.
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התלמידים התייחסו גם להצגת מצגות על הלוח האינטראקטיבי שהוכנו על ידיהם )כ 17%-בעל
יסודי 4 ,משיבים וכ 27%-ביסודי 7 ,משיבים(.
פעילויות נוספות שהוזכרו היו :הכנת סרטונים בידי התלמידים והצגתם בכיתה ,עבודה על מסמך
שיתופי בגוגל דוקס ,שיעור העשרה בכיתה ועבודה עצמית של התלמידים עם מחשבים ניידים.

 .2תיאור החוויה שנבחרה כחוויית למידה משמעותית
א .הסיבות שבעטיין החוויה הייתה משמעותית
עבור תלמידים בעל יסודי:
•

פעילות עצמית/קבוצתית והצגתה בפני הכיתה :התלמידים בעל יסודי ציינו כי הרגישו
שתרמו לשיעור בכך שהציגו בו תכנים שיצרו באופן עצמאי ) 8תלמידים(:
במהלך שיעורי לשון והבעה וספרות .בכיתות ז'-ח' ,למדנו סיפורים קצרים ועשינו הצגה או
סרטון בפני כל הכיתה .היו קבוצות שעשו סרטון דרך הלוח החכם; הצגת דיווח על ספר קריאה
בשיעור לשון הצגתי את המצגת תוך כדי שימוש בלוח ודיבור בעל פה .הייתי תלוי בלוח החכם;
החוויה הייתה העברת נאומים בכיתה ז' באמצעות הלוח החכם .כל אחד בחר נושא שרצה
והעביר נאום על פי כללי תורת הנאום שנלמדו וכך התנסינו במיומנויות הנאום באמצעות מצגת
בלוח החכם.

•

תרומת הטכנולוגיה באמצעות המחשות והשתתפות פעילה בשיעור :התלמידים ציינו עוד כי
השיעור בכיתה החכמה תרם להבנתם את חומר הלימוד ) 5תלמידים( ,תרם לריכוז שלהם
בתכני השיעור ) 4תלמידים( וכן תרם להנאה ולאפשרות שלהם להשתמש בטכנולוגיה באופן
עצמאי ) 3תלמידים לכל היגד(:
היה תרגיל קשה במתמטיקה ,המורה סימנה את כל הפרטים בגדול ,מדויק ,אסתטי וצבעוני וכך
הבנתי את התרגיל באופן טוב יותר; בשיעור כימיה הלוח החכם אפשר לנו ללמוד את החומר
בצורה מעשית .כך היינו יכולים לראות את המולקולות למשל בשלושה ממדים למול עינינו וזה
השפיע על הבנת החומר והיה יותר קל להבין אותו וגם מסיר את השעמום מהשיעור; בכיתה י'
דווקא בשיעור הכימיה המורה הייתה משתמשת באפשרויות שהלוח היה מעניק לנו ,כלומר,
המורה הייתה מכינה שיעור מסוים בבית ומביאה את זה לכיתה והופכת את זה לפעילות שכל
התלמידים משתתפים בה.

הסיבות שבעטיין החוויה הייתה משמעותית עבור תלמידים ביסודי:
•

גם לדברי תלמידי היסודי הדבר המשמעותי ביותר עבורם היה האפשרות להשתמש
בטכנולוגיה באופן עצמאי ) 6תלמידים(:
המורה אמרה לנו לעשות עבודה בניבים ופתגמים דרך המחשב; הייתי יכול להשתמש במחשב
הנייד ולהכין מצגת; התנסינו פעם בלוח החכם ואני באתי ללוח וזה היה כל כך מגניב.

•

תרומת הטכנולוגיה להבנת השיעור :עוד אמרו התלמידים כי השיעור בכיתה החכמה סייע
להם להבין טוב יותר את חומר הלימוד ) 4תלמידים( וללמוד באופן שונה מהרגיל )3
תלמידים(:
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יום אחד בכיתה ו' היה לנו שיעור גיאוגרפיה ולא כל כך הבנתי נושא מסוים אז ניגשתי למורה
והסברתי לה והיא מצאה פתרון בעזרת הלוח החכם שאני אבין טוב יותר ,ובאמת אחרי השיעור
אני הרגשתי שאני שולט בחומר.

נושאים נוספים אליהם התייחסו התלמידים כמשמעותיים היו :רכישת ידע בנושא השיעור )4
תלמידי על יסודי ו 11-תלמידי יסודי( ,רכישת מיומנויות לשימוש בטכנולוגיה ) 3תלמידי על יסודי
ו 9-תלמידי יסודי( ,הנאה מהשיעור ) 4תלמידי יסודי( ,וכן רכישת ביטחון בעמידה מול קהל )3
תלמידי על יסודי(:
לפני שהתחלנו ללמוד עם הלוח החכם לא היה לי בטחון להציג מצגות ולדבר בפני הכיתה
ובכיתה ו' כשנתנו לי להציג מצגת אז יותר נפתחתי ויותר השתחררתי .זה היה ממש כיף )תלמיד,
יסודי(.

ב .תחושת התלמידים בזמן השיעור שנבחר כחווייתי :התלמידים תיארו תחושות חיוביות,
ובעיקר הנאה ) 13תלמידי על יסודי ו 13-תלמידי יסודי( ,סקרנות ועניין ) 4תלמידי על יסודי(,
הבנת חומר הלימוד ) 4תלמידי על יסודי( וכן מוטיבציה ללמידה ותחושת שמחה ) 5תלמידי
יסודי(.
ג.
•

תפקיד המורה והדבר המשמעותי שעשה המורה בשיעור שנבחר כחווייתי:
אופן ההוראה בשיעור ודרך הצגת חומר הלימוד ) 12תלמידי על יסודי ו 4-תלמידי יסודי(:
המורה הייתה צריכה פחות להתאמץ כדי להסביר את החומר )תלמיד ,על יסודי(; הסבר השיעור היה
מדויק מאוד שאנחנו רואים את מה שהיא מלמדת במחשב ומול עינינו ,והמורה הצליחה להעביר את
החומר בצורה מוצלחת מאוד )תלמיד ,על יסודי(.

•

השימוש של המורה באמצעים טכנולוגיים ) 5תלמידי יסודי ו 5-תלמידי על יסודי( :הוא כתב
על הלוח והסביר לנו עם מצגות ועם הסברים )תלמיד ,יסודי(.

•

אופי המשימה שניתנה לתלמידים בשיעור זה ) 3תלמידי על יסודי ו 3-תלמידי יסודי( :היא
נתנה עבודה כדי שנלמד גם להשתמש בלוח החכם וגם שנלמד את החומר )תלמיד ,על יסודי(.

•

זמינות המורה לתלמידים ) 3תלמידי יסודי( :ש]המורה[ עזרה לנו דרך המחשב ,ישר מהבית.

בעיני התלמידים מה שמייחד את השיעורים הנלמדים בכיתה החכמה לעומת שיעורים בכיתה
מסורתית הוא הצגת חומר הלימוד )באמצעות הטכנולוגיה( באופן שתורם להבנתו.
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 .3מבנה השיעור והאינטראקציה הלימודית בכיתה החכמה
במהלך שלוש שנות המחקר נערכו תצפיות בשיעורים בבתי הספר שבמדגם .בתצפיות אלו נעשה
שימוש בכלי תצפית ייחודי –  – CLI-Oבמטרה לבחון האם הסביבה המתוקשבת יכולה ,עם
הזמן ,לתרום להוראה אינטראקטיבית וממוקדת בתלמיד ולהשפיע על ארגון הלמידה בשיעור.
במסגרת התצפיות נמדדו ההיבטים הבאים:
א .ארגון הלמידה בשיעור.
ב .אופי האינטראקציה בין המורה לתלמידים בשיעור ומאפייני מיקוד הלמידה.
א.

ארגון הלמידה בשיעור הנלמד בסביבה מתוקשבת

ארגון הלמידה אופיין על ידי מדידת הזמן שבהם הכיתה עבדה במליאה ,בקבוצות/בזוגות או
בעבודה יחידנית .כמו כן חושב אחוז זמן ההתארגנות ,הכולל את משך הזמן בו התלמידים
והמורה מתכוננים ללמידה .אחוזים אלו חושבו עבור כל אחד מהשיעורים בהם נערכו תצפיות,
ולאחר מכן חושב ממוצע המסכם את כלל נתוני התצפיות.
תרשים  :11ארגון הלמידה בכיתה החכמה
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מהנתונים שנאספו בתצפיות עולה כי מרבית השיעורים שנצפו בכיתה החכמה מתנהלים במסגרת
של מליאה .חלק קטן מהשיעור מוקדש לעבודה יחידנית או לעבודה בקבוצות או בזוגות.
ב.

אופי האינטראקציה ומיקוד הלמידה בשיעור הנלמד בסביבה מתוקשבת

בכדי לראות האם למידה בסביבה מתוקשבת מקדמת למידה אינטראקטיבית וממוקדת תלמיד,
ולהבין את אופי האינטראקציה שבין המורים לתלמידים בשיעורים המתוקשבים ,נמדדו בכל
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שיעור הרכיבים האינטראקטיביים של השיעור בהתבסס על עבודתם של

& (Beauchamp

:Kennewell, (2010
 .1ללא אינטראקציה – כל התוכן בשיעור ניתן על ידי המורה ,המרצה והמדגים את חומר
הלימוד .התלמידים לרוב צופים או קוראים את הטקסט שהמורה מציג באמצעים
מתוקשבים ואינם מגיבים באופן פעיל.
 .2אינטראקציה ממוקדת מורה – כל מבנה השיעור ורוב תוכנו נקבעים על ידי המורה .התלמידים
נשאלים שאלות שלהן תשובה חד משמעית )כמו תשובה לתרגיל במתמטיקה( ועל כן
האינטראקציה מוגבלת .בסוג זה של אינטראקציה משתמש המורה בכדי ללמד עובדות ומיומנויות.
 .3אינטראקציה במיקוד משותף – כל מבנה השיעור נקבע על ידי המורה אך לא כל התכנים.
המורה יכול לזמן דיון ולהתחשב בו גם בתשובות התלמידים ,אך מטרת הדיון תהיה לעודד
את התלמידים לאמץ את ההשקפה המקובלת בנוגע לנושא/מושג/תוכן מסוים .בסוג זה של
אינטראקציה מטרת המורה לפתח ידע בנוגע למושגים ולתהליכים.
 .4אינטראקציה ממוקדת תלמיד – המורה והתלמידים תורמים באופן משותף למבנה השיעור
ולתכניו .מטרת הדיונים בשיעור היא יצירת מגוון נקודות מבט תוך הבנה מעמיקה של
מושגים ותהליכים .לרוב המורה מגיב לדברי התלמידים באופן רפלקטיבי במטרה ליישם
מושגים ותהליכים במצבים שונים ומגוונים.
האינטראקציה בשיעורים אופיינה על ידי חלוקת השיעור למאפייני האינטראקציה שנצפתה בכל
שיעור ,על פי יחידות זמן .זמנים אלו חושבו עבור כל אחד מהשיעורים בהם נערכו תצפיות ,ולאחר
מכן חושב ממוצע הזמנים המסכם את כלל נתוני התצפיות.
תרשים  :12מדד האינטראקציה בשיעור הנלמד בכיתה החכמה
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מהנתונים שנאספו בתצפיות עולה כי חלק ניכר של ההוראה בשיעורים בכיתה החכמה היא ללא
אינטראקציה בין המורה לתלמידים או אינטראקציה הממוקדת במורה.
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 .4הדרכה ,השתלמויות וליווי המורים
במהלך שלוש שנות הפעלת התכנית חזרו המורים וציינו שהם זקוקים להדרכה ולתמיכה כדי
להטמיע את הטכנולוגיה בדרך הטובה ביותר.
מדברי המורים בראיונות שנערכו במהלך שנה"ל תשע"ג ,הן בבתי הספר היסודיים והן בעל
יסודיים ,עולה עדיין הצורך בהדרכות ,בהשתלמויות ובליווי .חלק מהמורים מציינים כי הם
לומדים לבד את אפשרויות השימוש בלוח או משתבצות להשתלמויות הניתנות על ידי גופים
שונים:
הדרכות? – לגבי לוח חכם אנחנו לא מקבלים .קיבלנו בשנה הראשונה הדרכה בנושא ספציפי ללוח
חכם ,זה היה ממש הבסיס .כל מה שעשיתי בשיעור זה דברים שלמדתי לבד לעשות .אני מלמדת את
עצמי מתוך ניסיון ותהייה ...אין ספק שהדרכה נוספת הייתה יכולה לסייע .מקבלים הדרכה ממשרד
החינוך בתקשוב אבל לא בלוח חכם )מורה  ,4יסודי(; לדעתי צריך להעמיק בכלים ולהמשיך ולקבל
כלים חדשים ,כי כל הזמן יש חידושים ועדכונים )מורה  ,1יסודי(; חשוב להשקיע בהדרכה למורים –
ולא רק בהתחלה! ...הייתי רוצה עוד השתלמות על שילוב הלוח החכם ובניית יחידות לימוד  .כמו כן,
אילו דרכים נוספות יש לשילוב המחשבים הניידים בתהליך הלמידה )מורה  ,2יסודי(; הדרכה בכל
אחד מהכלים המתוקשבים הקיימים ,הפעלה ושימוש לטובת ההוראה בכיתה ובבית ...כל הכשרה
שתלמד אותי להפעיל ולהשתמש בכלים ממוחשבים ,בכיתה ובבית )מורה  ,8על יסודי(.

גם לאחר שלוש שנים ,רוב המורים חשים בצורך בליווי:
האם מישהו מקדימה מדע מגיע אליכם? – לא יודעים .היה לנו בהתחלה ועכשיו לא )מורה ,4
יסודי(; גם עתה אין שום ליווי מטעם קדימה מדע ,אף אחד לא מתעניין בפרויקט לא מגיעים לעדכן
בחידושים ,וחבל .תמיכה וליווי מאוד חשובים .בקשנו ליווי לא לכל הצוות מכיוון שכבר כולם נרשמו
להשתלמויות אבל לי כרכזת תקשוב בקשנו ולא קיבלנו וחבל) .מורה  ,1יסודי(; הטמעת הכלים
הממוחשבים אצל חלק מהמורים איטית ואף מפחידה את המורים ,יש צורך ללוות את הכניסה
למאה העשרים ואחת באופן יותר צמוד ויותר מעשי ,יש צורך בליווי של איש מקצוע בתחום
המתוקשב ובעזרת פיזית למורים בבניית שיעורים מתוקשבים ובשימוש בכלים הקיימים .יש לזכור
שחלק מהמורים )בעיקר המבוגרים שביננו( אינם מיומנים בהפעלת מחשב כמו התלמידים! )מורה ,8
על יסודי(.
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 .5יתרונות וחסרונות פרויקט הכיתות החכמות ,לדברי המנהלים והמורים
לסיכום שלוש שנות פעילות מציינים המנהלים את יתרונות וחסרונות התכנית:
יתרונות הטמעת הכיתות החכמות לתלמידים הם :גיוון בדרכי הוראה ולמידה ) 9מנהלים(,
זמינות ונגישות של חומרי למידה ) 5מנהלים( ,אפשרות רבה לאמצעי המחשה ) 3מנהלים(
והתאמה לעולם התלמידים ) 3מנהלים(.
הכיתות החכמות היוו את חוד החנית בכניסת הטכנולוגיה לבית הספר ,המורים נחשפו לטכנולוגיה
באופן בו לא הייתה ברירה אלא להשתמש בה ,ולכן כאפקט חלוצי זוהי דרך נכונה לגרום לאנשים
לקפוץ למים .הכיתות החכמות סייעו באופן מסוים לצמצם את הפחד מפני שימוש בטכנולוגיה
והביאו את הקדמה לשימוש יום יומי )מנהל(.

חסרונות :מיעוט כיתות וציוד ) 12מנהלים( ,מחסור בהדרכה ,תמיכה וליווי ) 8מנהלים( ,בעיות
טכניות ) 8מנהלים( וחוסר מיומנות של מורים בהפעלת האמצעים הטכנולוגיים ) 6מנהלים(.
נושאים נוספים אליהם התייחסו המנהלים היו צורך בהשקעת זמן רבה מצד המורים ) 5מנהלים(,
והצורך בתמיכה טכנית ) 4מנהלים(.
יש תחושה שהכיתות החכמות הקדימו את זמנן ,וכי עדיין יש התנגדות שנובעת מכמה סיבות:
התנגדות מובנית לשינויים ,ובעיקר להטמעת הטכנולוגיה בבית הספר ,התנגדות הנובעת מחוסר
הקלות בהפעלת הלוח ,מיעוט חומרים זמינים למורים הכוללים שיעורים מוכנים לשימוש בלוח
החכם )מנהל(.

בתרשים שלהלן מוצגים הקשיים של המורים המלמדים בכיתות החכמות ,בחלוקה לשכבות גיל.
תרשים  :13קשיים של מורים המלמדים בכיתה החכמה בתשע"ג
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מתשובות המורים ניכר כי הקשיים המרכזים עמם הם מתמודדים כוללים עבודת הכנה רבה
לשיעורים ,תלות בתמיכה טכנית לקיום שיעורים והכשרה טכנולוגית שאינה מספקת.
לסיכום ,לאחר שלוש שנים של הפעלת הפרויקט של הכיתות החכמות בגליל ,נראה כי
עמדותיהם של המורים והתלמידים כלפי שימוש בתקשוב חיוביות וחלקן אף הפכו חיוביות יותר
עם הזמן .בכיתות החכמות נמצא שימוש בעיקר בלוח האינטראקטיבי במסגרת פדגוגיה מסורתית
יחסית ,בה מרבית השיעור מתקיים כמליאה פרונטלית והאינטראקציה הלימודית בעיקרה
ממוקדת במורה .ניתן להתייחס לכך כאל "פרדוקס טכנולוגי" בו מורים משתמשים באמצעים
מתוקשבים חדשניים ,אך הם מטמיעים אותם בפדגוגיה מסורתית ועל כן השפעת החדשנות תהיה
קטנה מהמצופה )פורקוש-ברוך ,מיודוסר ונחמיאס.(2012 ,
עם זאת ,ניתן לשער כי המשך השימוש במחשבים ניידים בשיעור יתרום לביסוס פדגוגיה חדשנית,
מאחר ובאמצעותם ניתן יהיה לקיים למידה שיתופית בקבוצות קטנות ,באופן שיוכל לקדם
היבטים הקשורים להקניית מיומנויות המאה ה ,21-כלמידה באופן שיתופי ) & Marsh, Taylor
 (Holoviak, 2008או קידום של לומד אוטונומי )בן-חור ,בר-יוסף וקליגר ,2008 ,דוד ,2007 ,לוין
ודמני ,Rockman, 2006, 2006 ,מני איקן וחובריו .(2011 ,בהקשר זה מדגישה בלאו ) (2012את
ההבדל בין מודל בו קיים בכיתה לו"א בלבד ,לעומת מודל בו נמצאים בכיתה גם מחשבים ניידים
לצד הלו"א ,כאשר המודל השני יכול לתמוך במידה רבה יותר בלמידה יחידנית אוטונומית.
מדברי המורים והתלמידים בתשע"ג נראה שהחלו להופיע בקרב חלקם "איים של חדשנות"
)אבידב  -אונגר (2010 ,בהם ניתן להיווכח בפדגוגיה שהיא יותר ממוקדת תלמיד .בהפעלת פדגוגיה
זו המורה מאפשר למידה יחידנית הטרוגנית ולעיתים גם למידה שיתופית הנעשית באמצעות
כלים טכנולוגיים מגוונים כגון :מחשבים ניידים וערכות הצבעה .מכאן ,נראה כי בחלק מהכיתות
ניתן לראות שיעורים בהם הפדגוגיה היא עדכנית המותאמת לצרכי עולם העתיד ולרכישת
מיומנויות המאה ה.21 -
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המלצות
 .1בהיבט של השימוש בטכנולוגיה
•

מומלץ לעודד את המורים לשימוש נרחב יותר בכלים הטכנולוגיים שבכיתה החכמה במיוחד
במחשבים הניידים ובערכות ההצבעה .לשם כך יש להבהיר ולהדגים למורים באמצעות
הכשרה מתאימה את היתרונות הפדגוגיים הטמונים בכלים הטכנולוגיים וכן יש לדאוג
להגדלת הנגישות והזמינות של הכלים ,ובמיוחד המחשבים הניידים וערכות ההצבעה.

 .2בהיבט של ההוראה והמערכת הבית ספרית
•

המשך ליווי המורים בהטמעת השימוש בטכנולוגיה :מן הממצאים עולה שחלק מהחסמים
של המורים בשימוש בטכנולוגיה נובעים ממיומנויות טכנולוגיות נמוכות וכן כתוצאה מכך
שנדרשת מהם עבודת הכנה רבה לשיעורים .לפיכך ,מומלץ להמשיך ולספק למורים הדרכה,
ליווי ותמיכה טכנית ופדגוגית כדי לחזק את המיומנויות הטכנולוגיות והפדגוגיות שלהם
ובכך להפחית את החרדה מהשימוש בטכנולוגיה ואף לקצר את זמן ההכנה לשיעור.

•

העצמת תפקיד המנהלים כמובילים בתחום הטכנולוגי :מומלץ לעודד את מנהלי בתי הספר
לראות בעצמם את המובילים של הטמעת התקשוב בבית ספרם וזאת בכדי ליצור מוטיבציה
בקרב הצוות הבית ספרי ולאפשר שימוש אופטימאלי בכלים הטכנולוגיים בבית הספר.

 .3בהיבט של הלמידה
•

מומלץ לעודד את המורים להשתמש בטכנולוגיה לפיתוח מיומנויות המאה ה ,21-בנוסף
לפיתוח מיומנויות התקשוב ,ולהדגיש מיומנויות הנדרשות לעולם המחר כגון :למידה
שיתופית ואוטונומית.

•

מומלץ לעודד את המורים להשתמש ביתרונות הכלים הטכנולוגיים האינטראקטיביים
להגברת אינטראקציה ממוקדת תלמיד בשיעור .המטרה היא להפוך את התלמידים
למעורבים ולפעילים יותר בשיעור.
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