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" ...אם אני מסתכלת על בית הספר
– איפה היינו לפני שלוש שנים ואיפה
אנחנו היום – זה שמיים וארץ .אנחנו
רבות על הניידים) "...מורה ,יסודי(

" ...מצאתי את עצמי עם לו"א ,לא ידעתי
מה לעשות אתו ...התחלתי לשחק והיום
זה חלק אינטגרלי בשיעורים שלי....
ככל שההתמצאות בטכנולוגיה מתפתחת
כך

גם

פרונטלית

ההוראה

שיטת
ויותר

עבודה

הופכת
עצמית

פחות
של

התלמיד) "...מורה ,חט"ב(

" ...הכנת המצגת הייתה ללא רקע קודם.
הן לומדות לבד ...זו פעם ראשונה שנתתי
לכיתה ללמוד לבד את החומר – זה שינוי
בשיטת ההוראה שלי .משנה שעברה לשנה
עברתי שינוי ,לא הכול בידיים שלי ,חלק
בידיים שלהם) "...מורה ,חט"ע(
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 .1שימוש בכלים טכנולוגיים בכיתה החכמה :מרבית המורים ,בכל שכבות הגיל,
מדווחים על שימוש בלוח אינטראקטיבי ) 100%ממורי יסודי וכ 60%-ממורי על יסודי
משתמשים במידה רבה( .מספר המורים המשתמשים במחשבים ניידים קטן יותר )כ55%-
ממורי היסודי וכ 15%-ממורי על יסודי מדווחים על שימוש בינוני עד רב( .כ 90%-מהמורים
בכל שכבת הגיל מדווחים על שימוש מועט עד בכלל לא בערכות הצבעה.
 .2אופן השימוש באמצעים טכנולוגיים בשיעור ומטרותיו :השימושים העיקריים
נועדו להמחשת חומר הלימוד ולכניסה לאתרים לימודיים ,לארגון ולניהול השיעור וגם
לגלישה ספונטנית באינטרנט במהלך השיעור .השימוש בערכות הצבעה ובספרים דיגיטליים
נדיר יותר .השימוש ביסודי רב יותר מהשימוש בעל יסודי.

 .3אופן השימוש בטכנולוגיה לצורך הגברת אינטראקציה לימודית בין המורים
והתלמידים :השימוש העיקרי בתחום זה כולל הזמנת תלמידים לעבודה על הלוח
האינטראקטיבי במהלך השיעור ודיון על תוצרי התלמידים ,הגבה על שיעורי בית מתוקשבים
ושליחת השיעור לתלמידים במייל .השימוש ביסודי רב יותר מהשימוש בעל יסודי.
 .4תרומת הטמעת הטכנולוגיה ללמידה :בתחום זה התלמידים מדווחים על עניין
ומוטיבציה ללמידה וכן על הקניית מיומנויות המאה ה .21-השימוש העיקרי בתחום הקניית
המיומנויות כולל למידה במסגרת קבוצתית-שיתופית ועבודה עצמית אוטונומית .בנושא של
תרומת הטכנולוגיה להקניית מיומנויות מידע ומיומנויות חשיבה גבוהה היו עמדות המורים
בתשע"ד חיוביות יותר באופן מובהק סטטיסטית מעמדותיהם בתשע"ג .גם עמדות תלמידי
היסודי בתשע"ד היו חיוביות יותר באופן מובהק סטטיסטית בתחום של תרומת הטכנולוגיה
ללמידה אוטונומית והקניית מיומנויות המאה ה ,21-ובקרב תלמידי העל יסודי בתחום של
רכישת מיומנויות המאה ה 21-בכיתה ויישומם בבית.
 .5תרומת הטמעת הטכנולוגיה להוראה :מתבטאת בעיקר בתחום של גיוון ועדכניות
)עמדות המורים היו חיוביות יותר באופן מובהק סטטיסטית בתשע"ד בתחום זה( ,וכן
בתחומים של הגברת המקצועיות בהוראה ,הגברת אינטראקציה לימודית ממוקדת תלמיד
ושיתופיות במידע .מהראיונות שנערכו עם המורים בנושא של התמיכה וההדרכה שהם
מקבלים ,עולה כי יש צורך בהמשך ליווי והדרכה עם דגשים פדגוגיים וכי המורים המטמיעים
מחפשים אפיקים שונים לקבל הדרכה וליווי מעבר למה שניתן על ידי קדימה מדע .כמו כן
צוינה החשיבות של תמיכת המנהל להצלחת תהליך ההטמעה של הטכנולוגיה בהוראה.
 .6הקשיים העיקריים עליהם מדווחים המורים כוללים עבודת הכנה רבה לשיעורים בייחוד
בעל יסודי )כ 90%-מהמורים בעל יסודי מדווחים על קושי וכ 70%-ביסודי בתחום זה( .כ50%-
ממורי היסודי ציינו שההכשרה הטכנולוגית אינה מספקת וכשליש טענו שאין להם עם מי
להתייעץ בנושאים אלו .כ 40%-ממורי העל יסודי התייחסו לתלות שיש להם בתמיכה
טכנולוגית לצורך קיום תקין של השיעורים.
3

נראה כי בשנה השנייה של הטמעת הכיתות החכמות בבתי הספר קיימת התבססות בשימוש בלוח
האינטראקטיבי ופחות שימוש במחשבים ניידים ובערכות הצבעה .בהתאמה לכך רוב השימוש
הפדגוגי הוא לצרכים של המחשות ,הדגמות של חומרי הלימוד ,כניסה לאתרים לימודיים והקרנת
מצגות )גם כאלו שהתלמידים הכינו( במסגרת של מליאה כיתתית ,וכן לארגון ולניהול השיעור
ולהזמנת תלמידים לפעילות בלוח האינטראקטיבי .ככלל השימוש בטכנולוגיה רב יותר בבתי ספר
יסודיים.
מדיווחי התלמידים והמורים ניכרת בשנה"ל תשע"ד עלייה בעמדות החיוביות בנוגע לתרומה של
הטכנולוגיה ללמידה ולהוראה בהיבט של עניין ומוטיבציה ללמידה וכן בתחום של הקניית
מיומנויות המאה ה 21-ובכלל זה מיומנויות מידע ,חשיבה ולמידה אוטונומית.
הקשיים העיקריים שדווחו הם היעדר תמיכה טכנולוגית ,ובעיקר פדגוגית ,ועבודת הכנה מרובה
)מדי( לשיעורים.

בהיבט של שימוש בטכנולוגיה:
 .1עידוד שימוש רב יותר בטכנולוגיה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
 .2עידוד שימוש רב יותר במחשבים ניידים ובערכות הצבעה בכל חטיבות הגיל.
בהיבט של ההוראה והמערכת הבית-ספרית:
 .1המשך ליווי והדרכה בהטמעה הטכנולוגית-פדגוגית מטעם קדימה מדע או גופים חיצוניים.
 .2עידוד המנהל לתמיכה פעילה ורציפה במורים מטמיעי הטכנולוגיה.
בהיבט של ההוראה הלמידה:
 .1המשך השימוש בטכנולוגיה להקניית מיומנויות המאה ה ,21-ובכלל זה למידה אוטונומית
ושיתופית באמצעות כלים טכנולוגיים אישיים )לדוגמה ניידים(.
 .2עידוד השימוש בטכנולוגיות להגברת הוראה-למידה ממוקדת תלמיד בשיעורים.
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ארגון קדימה מדע אשר הוקם בשנת  ,2007עוסק בין היתר בשילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה
ובלמידה במטרה לשפר ולעדכן אותן .במסגרת זו ,מאז שנת  ,2010עוסק הארגון ,בשיתוף משרד
החינוך והמשרד לפיתוח הגליל והנגב ,בהטמעה של " 1000כיתות חכמות" בפריפריה של מדינת
ישראל.

 .1הטמעה טכנולוגית ופדגוגית של רכיבי הכיתה החכמה
 .2קידום האוריינות הדיגיטלית של המורים בהלימה לתכנית התקשוב הלאומית
 .3חשיפת המורים לכלים שיאפשרו למידה פעילה
 .4שילוב הכיתות החכמות בתכנית הבית-ספרית
 .5שאיפה לביסוס הידע הטכנו-פדגוגי בבית הספר ,כך שישמש גם לאחר סיום ויציאה של
קדימה מדע מבתי הספר
את ההטמעה מלווה הערכה של מכון סאלד.
הן לבחון את השפעת התקנת הטכנולוגיה והטמעתה על:
 .1עמדות מנהלים ,מורים ותלמידים כלפי למידה עם טכנולוגיה
 .2מאפייני ההוראה באמצעות טכנולוגיה
 .3מאפייני הלמידה באמצעות טכנולוגיה
 .4ארגון השיעור המתוקשב והאינטראקציה הלימודית )מיקוד הלמידה( המתרחשת בין המורה
לתלמידים

מחקר ההערכה מתוכנן לשלוש שנות לימוד – תשע"ג-תשע"ה .בסיכום ממצאים זה יוצגו ממצאי
הערכה עבור השנים תשע"ג-תשע"ד.
במחקר משתתפים בתי ספר אשר נכנסו לפרויקט הכיתות החכמות החל בנובמבר-דצמבר .2011
בתי ספר אלו זוכים מקדימה מדע למעגלי תמיכה טכנולוגית-פדגוגית בשלוש רמות שונות:
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לוח  :1מעגלי התמיכה שמקבלים בתי הספר מקדימה מדע

מעגל 1

מעגל 2

מח"ט/רכז בית-ספרי

+

+

מדריך הטמעה צמוד

+

+

תיווך למשאבים חיצוניים של תוכן והדרכה )סיסמה ,עת הדעת(

+

+

סדנת שינוי

+

רכז תקשוב בית-ספרי מתכנית התקשוב הלאומית

+

יום שיא/הכנסת שלושה שיעורים לפורטל

+

+

מעגל 3

+
+

 32 .1בתי ספר 1שזכו למעגל תמיכה  1ומלאו שאלוני תשתית )בתשע"ג( .מתוכם:
 .2שבעה בתי ספר )שבמדגם( הזוכים למעגל תמיכה  2ובהם מופעלים כלי מחקר כמותניים ומעט
איכותניים .מתוכם:
 .3שלושה בתי ספר )שבמיקוד( הזוכים למעגל תמיכה  3ובהם מופעלים כלי מחקר כמותניים
ואיכותניים.
להלן פירוט בתי הספר שבמדגם ובמיקוד:

לוח  :2בתי הספר במדגם ובמיקוד
בית ספר יסודי ) (1במיקוד
בית ספר יסודי ) (2ממ"ד
בית ספר יסודי )(3
חטיבת ביניים במיקוד
בית ספר מקיף – חטיבת ביניים וחטיבה עליונה
בית ספר מקיף – חטיבה עליונה ) (1במיקוד
בית ספר מקיף – חטיבה עליונה )(2

1

 10בתי ספר יסודיים ,חטיבת ביניים אחת ,ו 11-בתי ספר מקיפים
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להלן מוצגים כלי המחקר ופעולות ההערכה שבוצעו עד כה:
לוח  :3כלי המחקר ופעולות ההערכה שבוצעו בשנים תשע"ג-תשע"ד

תשע"ד

תשע"ג

 3בתי
 7בתי
 32בתי
 3בתי
 7בתי
 32בתי
ספר
ספר
ספר
ספר
ספר
ספר
שבמחקר שבמדגם ממוקדים שבמחקר שבמדגם ממוקדים
שאלון תשתית

+

+

+

ראיונות למנהלים שבמדגם

+

+

+

ראיונות לרכזי תקשוב שבמדגם

+

+

+

+

+

שאלונים מקוונים למורים

+

+

+

+

שאלונים מקוונים לתלמידים

+

+

+

+

ימי תצפית ושיחות משוב לאחר

+

+

תצפית
קבוצות מיקוד לתלמידים

+

+
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נתוני רקע
מורים
על השאלון השיבו  57מורים –  18המלמדים בבית הספר היסודי ו 38-המלמדים בבית הספר העל
יסודי.
שנות ותק בהוראה :הוותק של מורי היסודי נע בין שנתיים ל 37-שנים ,כאשר השכיחים הם
שנתיים ו 11-שנים והממוצע הוא  17.22שנים .הוותק של מורי העל יסודי נע בין שנתיים ל35-
שנים ,כאשר השכיח הוא  10שנים והממוצע הוא .16.18
תחומי הוראה :כ 44%-ממורי היסודי וכ 26%-ממורי חט"ב וחט"ע מלמדים מקצועות בתחומי
מדע הרוח והחברה ,כ 83%-ממורי היסודי וכ 40%-ממורי חט"ב וחט"ע מלמדים מקצועות
בתחומי שפות )כולל לשון והבעה( וכ 67%-ממורי יסודי וכ 40%-ממורי חט"ב וחט"ע מלמדים
מקצועות בתחומי מתמטיקה ,מדעים וטכנולוגיה.

תלמידים
על השאלון השיבו בסה"כ  815תלמידים ,ביניהם:
2

תלמידי יסודי :על השאלון השיבו  275תלמידים  .כ 50%-מהמשיבים הן בנות ) (n=136וכ50%-
בנים ).(n=138
3

תלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה :על השאלון השיבו  540תלמידים  ,מרביתם ) (405תלמידי
חטיבת הביניים .כ 57%-מהמשיבים הן בנות ) (n=308וכ 43%-בנים ).(n=229

2

ביסודי :כ 29%-תלמידי כיתה ג' ) ,(n=79כ 23%-תלמידי כיתה ד' ) ,(n =64כ 27%-תלמידי כיתה ה' ) (n=74וכ-

 21%תלמידי כיתה ו' ).(n=58
3

בחטיבת הביניים :כ 29%-תלמידי כיתה ז' ) ,(n=157כ 36%-תלמידי כיתה ח' ) (n=196וכ 10%-תלמידי כיתה ט'

).(n=52
בחטיבה העליונה :כ 10%-תלמידי כיתה י' ) ,(n=51כ 4%-תלמידי כיתה י"א ) (n=21וכ 11%-תלמידי כיתה י"ב
).(n=61
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א .ותק ומידת השימוש בטכנולוגיה ללמידה ולהוראה
 .1מספר השנים שבהן למדו התלמידים בכיתה בה מותקנים אמצעים טכנולוגיים
בתרשים שלהלן מוצגות תשובות התלמידים בהתייחסות למספר השנים שבהן למדו בשילוב
הטכנולוגיה.
תרשים  :1מספר השנים שבהן למדו התלמידים בכיתה בה מותקנים אמצעים טכנולוגיים
)באחוזים(

100%
90%
80%
70%

56.2%

60%
50%

37.3%

40%

29.9%
17.9% 15.3%

17.5%

17.2%

8.8%

30%
20%
10%
0%

יותר מ 3-שנים

שנה שלישית
חט"ב וחט"ע

שנה שנייה

שנה ראשונה

יסודי

מרבית התלמידים ,בכל שכבות הגיל ,העידו שזו להם שנת הלימודים השנייה בכיתה בה מותקנים
אמצעים טכנולוגיים.

 .2שימוש באמצעים טכנולוגיים בשיעורים
בתרשימים שלהלן מוצגות תשובות המורים והתלמידים בהתייחסות לשאלה על מידת השימוש
של המורים באמצעים טכנולוגיים שונים ,בחלוקה לשלבי חינוך לפי שלוש רמות :שימוש רב
)רמות  5-4בשאלון( ,שימוש בינוני )רמה  3בשאלון( ולא משתמש או שימוש מועט )רמות 2-1
בשאלון(.
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תרשים  :2מידת השימוש באמצעים טכנולוגיים בשיעורים – תשע"ד )באחוזים לפי המורים(

6

13

7
7

100%

25

90%
80%

60

70%

31
94

87

60%

100
87
14

50%
40%
30%

44
27

20%
10%
0%

ערכות
הצבעה -
על יסודי
N=30

מחשבים מחשבים לו"א  -על לו"א  -יסודי
ערכות
N=18
הצבעה  -ניידים  -על ניידים  -יסודי N=37
יסודי N=16יסודי  N=30יסודי N=16

שימוש רב

שימוש בינוני

לא משתמש -שימוש מועט

מדיווחי המורים עולה כי מרביתם משתמשים בלוח אינטראקטיבי ) 100%ממורי יסודי וכ60%-
ממורי על יסודי מדווחים על שימוש במידה רבה( ,במחשבים ניידים בולט שימוש רב יותר ביסודי
)מעל  50%מהמורים מדווחים על שימוש בינוני עד רב לעומת מעל  80%ממורי העל יסודי
המדווחים על שימוש מועט עד לא משתמש( .כ 90%-מהמורים בכל שכבת הגיל מדווחים על
שימוש מועט עד בכלל לא בערכות הצבעה.
גם בראיונות התייחסו המורים לשימוש במגוון כלים טכנולוגיים:
לוח אינטראקטיבי וכיתה חכמה :השנה עשיתי קפיצה מאוד גדולה בלוח החכם כי פתאום הבנתי מה
יש לי ביד – אני בונה שיעורים שלמים על הלוח החכם בבית )שנה שעברה לא() ...מורה  ,3יסודי(; במהלך
השנתיים למדתי לשלב יותר ויותר את הטכנולוגיה ...ואת הפונקציות השונות הקיימות בה :שימוש בלוח
חכם ,שימוש במחשב אישי לכל תלמיד ,שילוב ערכות הצבעה )מורה  ,2חט"ב(; אנחנו לומדים די הרבה
בכיתה החכמה – מצגות ,סרטים .לפחות מחצית השיעורים) ...מורה  ,1חט"ע(.
מחשבים ניידים :אנחנו רוצים עוד מחשבים ניידים ...אם היו לנו עוד מחשבים ניידים לא הייתי רואה
בכלל לוחות ...אנחנו רבות על הניידים ...כל שעה פנויה שיש) ...מורה  ,4יסודי(; יש מורות בודדות
שמזמינות )מחשבים ניידים( )מורה  ,1חט"ב(.
ערכות הצבעה :שנה שעברה השתמשנו פעם-פעמיים אבל קיבלנו הדרכה מאוד מאוד בסיסית ...אנחנו
זקוקות לעוד הדרכה – לדעת מה התועלת שבשימוש ולא רק כגימיק )מורה  ,4יסודי(; לי לא יצא
להשתמש ,זה משהו שלוקח זמן ואני במרתון להספיק דברים )מורה  ,2חט"ע(.
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תרשים  :3שימוש באמצעים טכנולוגיים בשיעורים )באחוזים לפי התלמידים(
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2
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1
4

4

18
52
30
92
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84

94
24
52
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4
4

תשע"ד

תשע"ג
שימוש רב

שימוש בינוני

לא משתמש -שימוש מועט

שימוש רב

שימוש בינוני

לא משתמש -שימוש מועט

מדיווחי התלמידים עולה כי בכל שכבות הגיל מרבית המורים משתמשים בלו"א )כ 90%-ביסודי
ומעל ל 50%-בעל יסודי בשנים תשע"ג ותשע"ד(; במחשבים הניידים מידת השימוש קטנה יותר
)בין  50%-40%ביסודי בשנים תשע"ג ותשע"ד עם עלייה בשימוש בתשע"ד ,וכ 5%-בלבד בעל
יסודי(; בערכות הצבעה משתמשים פחות )ביסודי כ 70%-עד  80%מדווחים על שימוש מועט עד
בכלל לא ,בשנים תשע"ג ותשע"ד עם ירידה בשימוש בתשע"ד .בעל יסודי – כ 90%מדווחים על
שימוש מועט עד בכלל לא בשנים תשע"ג ותשע"ד(.
גם בראיונות התייחסו התלמידים למגוון הכלים הטכנולוגיים בהם משתמשים המורים:
לוח אינטראקטיבי :ברוב השיעורים המורה משתמשת בלוח החכם) ...תלמידי יסודי(; עכשיו פעם בשבוע
לפחות היא לוקחת אותנו לכיתה חכמה והיא עושה לנו מצגות )תלמידי חט"ע(.
מחשבים ניידים :רוב הזמן יש לנו מחשבים ניידים; כשהיא רוצה לעשות עבודה היא משיגה מחשבים
ניידים )תלמידי יסודי(; היום השתמשנו בשני השיעורים ,אבל זו הפעם הראשונה שהשתמשנו במחשבים
ניידים )תלמידי חט"ב(.
ערכות הצבעה :בערכות הצבעה השתמשנו פעם אחת .זה היה כיף )תלמידי יסודי(; עם השלטים ,זו הפעם
הראשונה שלנו ...לא היה ילד שלא השתתף ,שלא עשה ,שלא הקשיב ...כל הכיתה מצביעה ,וזה גם אנונימי
ואתה לא מפחד אם טעית או לא טעית )תלמידי חט"ב(.

 4מספר תלמידים :בתשע"ג יסודי= , 228על יסודי =  ; 548בתשע"ד יסודי= , 280על יסודי = 527
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ב .אופן השימוש של המורים והתלמידים בטכנולוגיה
בפני המורים והתלמידים הוצגו היגדים המתארים שימושים שונים בטכנולוגיה )בסולם הנע בין -1

בכלל לא ל 5-במידה רבה מאוד( .בתרשימים שלהלן מוצג ממוצע תשובותיהם בחלוקה לשלושה
נושאים – שימוש באמצעים טכנולוגיים בשיעור ,אינטראקציה לימודית בין המורה והתלמידים
בתיווך הטכנולוגיה והקניית מיומנויות המאה ה 21-ויצירת ידע.
תרשים  :4שימוש באמצעים טכנולוגיים בזמן השיעור )על פי המורים(
1

0

3

2

5

4

שימוש בהמחשות )למשל על ידי הקרנת סרטונים
ואנימציות(

4.51
4.89

שימוש לצרכי ארגון וניהול השיעור :רישום נוכחות
ואירועי משמעת ומתן ציונים

3.11
4.78

גלישה ספונטאנית באינטרנט במהלך השיעור )למשל,
בהמשך להערה של תלמיד(

3.92
4.78
4

כניסה לאתרי תוכן של ספקים שונים

4.67
4.39
4.33

הקרנת מצגות שהמורה בנה לבד

ממוצע מורי יסודי )(n=18

ממוצע מורי על יסודי )(n=38

תרשים  :5שימוש באמצעים טכנולוגיים בזמן השיעור )על פי התלמידים(
0

1

3

2

4
3.17

המורה נכנס לאתרים לימודיים
המורה רושם במחשב נוכחות ואירועי משמעת ונותן
ציונים

3.5
3.72

המורה מחפש חומר באינטרנט בעקבות נושא שעלה בזמן
השיעור

2.8

3.32

2.99
3.08

התלמידים מציגים עבודות מתוקשבות

ממוצע יסודי )(N=275

4.2

3.44
3.74

המורה מקרין מצגות

התלמידים משתמשים בספרים דיגיטליים בשיעור

4.25

3.53

המורה משתמש בהמחשות

התלמידים לא צריכים לסכם בשיעור כי החומר הלימודי
שמור במחשב

5

1.42
1.34

2.13
2.08

ממוצע חטיבת ביניים וחטיבה עליונה )(N=540
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בתרשימים שלעיל – שימוש באמצעים טכנולוגיים בשיעור – נראה כי השימושים העיקריים הם
להמחשות ולכניסה לאתרים לימודיים ,לארגון ולניהול השיעור וגם לגלישה ספונטנית בשיעור.
השימוש בערכות הצבעה ובספרים דיגיטליים נדיר יותר .כמו כן עולה מהנתונים שנעשה שימוש
רב יותר בטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים.
גם בראיונות המורים והתלמידים באה לידי ביטוי דרך השימוש באמצעים הטכנולוגיים בשיעור:
שימוש בהמחשות והקרנת מצגות:
יש שימוש במגוון פעילויות :סרט ,משחק ,תמונה ,סרטון ,אתרי לימוד )מורה  ,1יסודי(; מורה לא
מתקשה להסביר כי יש לו את העזרים להסביר ...זה נותן למורה יותר אופציות להוראה ...היא יכולה
להראות לנו משהו שקשה לנו )תלמידי יסודי(; מגוון הפעילויות משתנה מעת לעת החל ממצגות
פשוטות וסרטונים וכלה בשימוש בפונקציות של הלוח החכם והכנסת מחשבים ניידים לכל תלמיד...
זה הופך את ההוראה למומחשת יותר ,לאטרקטיבית יותר )מורה  ,1חט"ב(; יותר נהניתי מכול
השיעורים ...שימחישו לי את מה שאנחנו לומדים ,זה עזר לי יותר להבין )תלמידי חט"ב(; הם זוכרים
יותר כשזה מוחשי ,צבעים ,מצגת )מורה  ,1חט"ע(; שנה שעברה ...היו מצגות פשוטות ...השנה היא
מביאה מצגות אינטראקטיביות ...מבינים יותר )תלמידי חט"ע(.

שימוש לצרכי ארגון וניהול השיעור:
אני כמעט כל שיעור בונה על הלוח החכם ,כבר קשה לי בלי .אני מכניסה את כל הנושאים ,את כל
הקישורים ,מה הולך להיות בשיעור .אני עושה תיקיות של שיעורים )מורה  ,3יסודי(; כל מוצאי שבת
אני מקפידה לעדכן .כל תלמיד יודע מה מחכה לו כל השבוע ...שיעורי בית אני מעדכנת כל יום יחד
אתם) ...מורה  ,1יסודי(; תהליך שהקל על שיטת ההוראה שלי ...אני גרועה בלשמור דפים ולארגן
תיקיות ...במחשב זה אחרת – הכול שמור ואני פשוט שלפתי את זה ושלחתי במייל...יותר קל לארגן
דברים כשהם שמורים בצורה כזאת .זה אחד השינויים המשמעותיים בשנים האחרונות בשימוש
הטכנולוגיה )מורה  ,2חט"ע(; המורה תמיד באה עם הקבצים מוכנים ,היא לא צריכה לבזבז זמן על
לכתוב )תלמידי חט"ע(.

כניסה לאתרי תוכן:
אם אנחנו לא יודעים משהו המורה ...נכנס ומראה לנו תוך כמה שניות )תלמידי יסודי(; אני לא מקור
המידע היחידי ,יש להם את המחשב מולם – בואו נפתח ונבדוק ,יש גוגל ,שאלתם שאלה שאני לא
יודעת עליה – בואו נבדוק ...אם יש מילה שלא יודעים להגות אותה ,אולי אני לא בטוחה בה – בואו
נפתח גוגל טרנסלט ,נשים את הרמקול ונשמע איך הוגים את המילה )מורה  ,2חט"ע(.
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תרשים  :6אינטראקציה לימודית בין המורה והתלמידים בתיווך הטכנולוגיה )על פי המורים(

1

0

3

2

4

2.89

הזמנת תלמידים לכתוב על הלוח האינטראקטיבי

4.56
3.16
3.56

הצגת תוצרים מתוקשבים של תלמידים ודיון
עליהם בזמן השיעור

2.51
2.78

שמירת השיעור ושליחתו לתלמידים באי מייל או
העלאה לאתר הבית ספרי

2.14
2.33

מקבל מהתלמידים משימות מתוקשבות שפתרו
במהלך השיעור
1.65
1.56

שימוש בערכות הצבעה ליצירת פתיחה או סיכום
לשיעור

1.54
1.44

שימוש במידע המתקבל מערכות ההצבעה כבסיס
למיפוי מידת הידע וההבנה של התלמידים את…
ממוצע מורי יסודי )(n=18

5

ממוצע מורי על יסודי )(n=38

תרשים  :7אינטראקציה לימודית בין המורה והתלמידים בתיווך הטכנולוגיה )על פי התלמידים(

0

1

2

3.73
2.02

המורה מגיב במחשב לשיעורי בית של התלמידים

התלמידים לומדים בשיעורים מקוונים )למידה
מרחוק(

3.1
1.83
2.75
1.71
2.43

התלמידים משתמשים בערכות הצבעה בשיעור כדי
לענות על שאלות

1.43

התלמידים משתמשים בערכות הצבעה בשיעור כדי
להביע עמדה

1.37
1.75

ממוצע יסודי )(N=275

4

2.15

המורה מזמין תלמידים לפעילות על הלוח
האינטראקטיבי

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

3

5

1.89

ממוצע חטיבת ביניים וחטיבה עליונה )(N=540
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בתרשימים שלעיל – אינטראקציה לימודית בין המורים והתלמידים בתיווך הטכנולוגיה – ניכר
שימוש רב יותר בטכנולוגיה בבתי ספר יסודיים ,ובעיקר בנושא של הזמנת תלמידים ללוח והגבה
על שיעורי בית מתוקשבים .פעולות נוספות המתבצעות באמצעות הטכנולוגיה ומדגישות את
האינטראקציה בין המורה והתלמידים כוללות דיון על תוצרי התלמידים בשיעור ושליחת השיעור
לתלמידים במייל.
דברים דומים עולים גם מהראיונות עם המורים ועם התלמידים:
הזמנת תלמידים לכתוב על הלוח:
הילדים הרבה יותר קשובים ...כשמבקשים מהם לקום ללוח ולמרקר ולצבוע )מורה  ,1חט"ב(; אני
מזמינה תלמידים להזיז ,לגעת ,לשנות ...פתאום רואים את התשובה מול העיניים ...הם אוהבים לגשת
ללוח ...עושים את זה בשביל להעיר אותם) ...מורה  ,2חט"ע(; לפעמים קוראת לנו לבוא ללחוץ ...כל
מיני דברים שיותר משלבים גם אותנו בקטע של להשתמש בטכנולוגיה )תלמידי חט"ע(.

קבלת משימות מהתלמידים ,הצגת תוצרי תלמידים ודיון עליהם:
יש בעיקר את הנושא של לשלוח לי ,כי אנחנו מבססים על זה אחר כך שיעור – הוראת עמיתים ,משוב
עמיתים ...אני נותנת )שיעורי בית( והם שולחים במשוב )מורה  ,1חט"ב(; הבנות יכולות לעבוד בצורה
חווייתית ,הן הציגו את השקופית ולא אני )מורה  ,1חט"ע(; אנחנו שולחים סיכומים מהבית למשוב...
היא מקרינה סיכום של ילד ...כדי ללמוד מזה )תלמידי חט"ב(; היא נתנה לנו עכשיו לעשות מצגת...
ולהציגה ,כל הבנות השתתפו וגם אלה שלא לומדות היו צריכות להכין את המצגת ואז כל הכיתה
משתתפת ויש יותר ריכוז ...כשאנחנו מעבירים את זה וכל פעם זה תור של מישהי אחרת אז יותר
מקשיבים )תלמידי חט"ע(.

שמירת השיעור ושליחתו לתלמידים:
לא צריך לכתוב הרבה כי אני שולחת חומרים במשוב או באינטרנט ...אם יש מבחן אז אני שולחת

להם מצגת שעשינו בכיתה ,או מה שאני רוצה שהם יתרגלו) ...מורה  ,2חט"ב(.
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תרשים  :8הקניית מיומנויות המאה ה 21-ויצירת ידע )על פי המורים(
1

0

3

2

4

5

1.7

עבודה עצמית לתלמידים בשיעור באמצעות
המחשבים הניידים

2.33
1.43

שימוש הטרוגני במחשבים ניידים כל תלמיד
מקבל מטלות מותאמות

2.33
1.92

עבודה שיתופית באמצעות המחשבים הניידים

ממוצע מורי יסודי )(n=18

2.11

ממוצע מורי על יסודי )(n=38

תרשים  :9הקניית מיומנויות המאה ה 21-ויצירת ידע )על פי התלמידים(

0

2

1

4

3
2.31

התלמידים עושים מטלות ומשימות קבוצתיות
באמצעות הטכנולוגיה

3.15

התלמידים מכינים מצגות

3.02
3.15

התלמידים משתמשים במחשבים ניידים להכנת
עבודות
התלמידים גולשים באינטרנט בזמן השיעור כדי
למצוא חומר למטלה שקיבלו
התלמידים עובדים על מסמכים שיתופיים
)למשל בגוגל דוקס(

ממוצע יסודי )(N=275

5

1.51
2.86
1.41
2.52
1.53
1.98

ממוצע חטיבת ביניים וחטיבה עליונה )(N=540

מהתרשימים שלעיל – הקניית מיומנויות המאה ה – 21-נראה כי השימוש בטכנולוגיה לצורך
הקניית המיומנויות ניכר יותר בבתי הספר היסודיים בעיקר בתחום של עבודה קבוצתית-שיתופית
ועבודה עצמית המערבת למידה אוטונומית )חיפוש חומרים באינטרנט לצורך מטלה שקיבלו(.
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דוגמאות להקניית מיומנויות המאה ה 21-מראיונות המורים והתלמידים:
עבודה עצמית בשיעור באמצעות מחשבים:
אנחנו עושים גם עבודה אישית ...אתה בוחר נושא שאתה רוצה לחקור עליו – נושא אישי ...אנחנו
מכווצים את זה למצגת של שלושה שקפים ועם זה אנחנו מציגים את החקר לכל הכיתה ...ככה בעצם
מרצים על הנושא ,בלי דף ובלי כלום ,עם המצגת מאחוריך )תלמידי יסודי(; דרך העבודה במחשב הבנו
יותר ,זה לא רק שהמורה עומדת ומסבירה ...אנחנו מתמודדות לבד ואז ראינו איפה צדקנו והבנו מתי
טעינו ...זה יותר זורם ,אנחנו מבינים ,זו חוויה )תלמידי חט"ע(.

שימוש הטרוגני במחשבים ניידים .תלמידים מקבלים מטלות מותאמות:
הם קיבלו את אותן משימות אבל כל אחד עבד בקצב שלו ...תלמיד שאני יודעת שהוא רץ עם החומר,
אמר לי שהראשון קל ...הפניתי אותו למשימה הבאה כי הכנתי כמה משימות ברמה יותר גבוהה ...מה
שהוא עשה מתחילת השיעור הוא התקדם למשימה הבאה ולא השתעמם )מורה  ,2חט"ע(; לפעמים
בשיעורים הקצב של הכיתה איטי מדי ואני מאבדת מההנאה ,העבודה עם המחשב נתנה לי את
האופציה לעבוד בקצב שלי ולאסוף את המידע בעצמי ולעשות מאמץ במקום רק להעתיק או להבין את
הכול כמו שכל הכיתה מבינה ,זה היה יותר ייחודי) ...תלמידי חט"ע(.

התלמידים עושים מטלות ומשימות קבוצתיות:
כל קבוצה קיבלה פרק ...הייתה צריכה לכתוב תקציר על דף ...ואחרי זה לעבוד במחשבים – כל קבוצה
הייתה צריכה להמחיש את האירועים על ידי תוכנת קומיקס במחשב )מורה  ,3יסודי(; במחשב הכול
כתוב וקוראים בכיף עם חבר) ...תלמידי חט"ע(.

עבודה שיתופית באמצעות מחשבים ועבודה על מסמכים שיתופיים:
מסמכים משותפים אנחנו כל הזמן עושים ...אם צריך לעשות מסמך משותף ,המורה יכולה להראות
כמה דקות בכיתה ואז בבית אנחנו יכולים לעבוד )תלמידי יסודי(; הן כותבות עבודת חקר ,כל מסמך
הן משתפות אותי במייל ...ועל כל מסמך אני כותבת להם הערה ,הן מתקנות לפי ההערה וממשיכות
לשלב הבא )מורה  ,1חט"ע(.
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ג .השפעת הטמעת הטכנולוגיה על הלמידה וההוראה
עמדות המורים והתלמידים
עמדות המורים כלפי הוראה ולמידה בכיתה עם אמצעים טכנולוגיים
בתרשימים שלהלן מוצגות עמדות מורים כלפי היגדים העוסקים בכמה נושאים :תרומת הכיתה
החכמה להקניית מיומנויות המאה ה 21-והשפעת הלמידה עם טכנולוגיה על הלמידה ועל ההוראה
)הסולם נע בין -1בכיתה עם טכנולוגיה הרבה פחות מאשר בכיתה ללא טכנולוגיה ,ל-5-בכיתה עם

טכנולוגיה הרבה יותר מאשר בכיתה ללא טכנולוגיה(.

 .1הקניית מיומנויות המאה ה – 21-עמדות המורים
בתרשים הבא מוצגות עמדות מורים כלפי היגדים העוסקים בתרומת הכיתה החכמה להקניית
מיומנויות המאה ה.21-
תרשים  :10תרומת הכיתה החכמה להקניית מיומנויות המאה ה ,21-על פי המורים
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*

4.15

*
3.8

3.49
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0
פיתוח לומד
אוטונומי

* p<0.05

מיומנויות
שימוש בכלי
תקשוב
תשע"ד )(n=57

מיומנויות
תקשורת
ושיתוף

מיומנויות
חשיבה גבוהה

מיומנויות מידע

תשע"ג )(n=51

הסולם נע בין -1בכיתה עם טכנולוגיה הרבה פחות מאשר בכיתה ללא טכנולוגיה ,ל-5-בכיתה עם טכנולוגיה הרבה
יותר מאשר בכיתה ללא טכנולוגיה
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במבחן  Tלהשוואת ממוצעים בלתי תלויים ,עלה כי ביחס להקניית מיומנויות השייכות לתחומי
מיומנויות מידע ומיומנויות חשיבה גבוהה היו עמדות המורים בתשע"ד חיוביות באופן מובהק
סטטיסטית מעמדותיהם בתשע"ג .בנוסף ,חושב עבור תחומים אלו גודל האפקט(Cohen's d) 5
ונמצא כי הוא בינוני-חלש עבור שני התחומים ) 0.49ו 0.46-בהתאמה(.
דוגמאות מראיונות המורים להקניית מיומנויות המאה ה:21-
מיומנויות מידע:
הפעם לא כיוונתי אותן לאתרים ,נתתי להן נושא וראשי פרקים ....דיברנו על זה שאי אפשר לסמוך על
כל אתר ...הסברתי להם איך לשאול שאילתה בגוגל .קודם לא היו להן את המיומנויות האלה – כלום

)מורה ,1חט"ע(.
מיומנויות חשיבה גבוהה:
השלב הבא היה למצוא נושא להרחבה וזה היה יותר קשה ...למשל ...מישהו עשה על דולפין ובהרחבה
השווה את הדולפין לכלב כי שניהם יונקים ,הוא לקח קריטריונים להשוואה שזה סדר חשיבה גבוה
)מורה  ,3יסודי(.

מיומנויות תקשורת ושיתוף:
השנה פעם ראשונה עשיתי מסמך משותף ...הן כותבות במסמך משותף ואני בזמני החופשי מסתכלת
ונותנת הערות ...פה המחשב רק משרת אותי ...הן מתקנות לפי ההערה וממשיכות לשלב הבא )מורה ,1
חט"ע(.

מיומנויות שימוש בכלי תקשוב:
הם רכשו מיומנויות .יש ילדים שלא ידעו להקליד ולעבוד בוורד או בפאואר פוינט ...ובסיכום למידה
הם כתבו שהם למדו הרבה דברים על המחשב שלא ידעו קודם )מורה  ,3יסודי(; הן צריכות להגיש
עבודה מודפסת ...היום רציתי להראות להן איך כותבים הערת שוליים) ...מורה  ,1חט"ע(.

פיתוח לומד אוטונומי:
לפעמים שואלים אותי בכיתה שאלות שאני לא יודעת את התשובה ,אז אנחנו הולכים לבדוק .אני
רוצה ללמד אותם איך ללמוד ...הם לוקחים יותר אחריות על הלמידה שלהם )מורה  ,3יסודי(; שיעור
שבו הילדים היו צריכים להיכנס לאינטרנט ולמצוא כתבה שמעניינת אותם ...אני השתעממתי בשיעור.
כולם עבדו ...לא הייתי צריכה להסביר ...עברתי ביניהם ועזרתי להם לנסח את המשימה )מורה ,1
חט"ב(; הכנת המצגת הייתה ללא רקע קודם .הן לומדות לבד ...הן פעילות ...והן מעוניינות להראות
את זה ....הן מאוד רציניות כשהן עובדות ליד מחשב מאשר אם אני נותנת להן לעבוד במחברת )מורה
 ,1חט"ע(; התלמידים רואים שהיום כל המידע זמין באינטרנט ...ומבינים שגם הם יכולים ללמוד דרך
המדיה בצורה עצמאית במיוחד בנושאים שמסקרנים אותם )מורה  ,2חט"ב(.

d5

 Cohen'sהוא מדד הבוחן את עוצמת ההבדל המובהק שנמצא במבחני מובהקות סטטיסטית
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 .2השפעה על הלמידה – עמדות המורים
בתרשים הבא מוצגות עמדות מורים כלפי היגדים העוסקים בהשפעה של הטמעת הטכנולוגיה על
הלמידה של תלמידים .בניתוח גורמים בשיטת  Varimaxעלו שני גורמים המחלקים את עמדות
המורים לשתי קבוצות תוכן עיקריות:
 .1תפיסה חיובית ומוטיבציה ללמידה ) – (α=0.75כולל היגדים המתייחסים לעניין ולהנאה,
למוטיבציה ללמידה ,להשתתפות פעילה בשיעור ולהקשבה ולריכוז בשיעור.
 .2מעגל למידה פעילה בכיתה ובבית ) – (α=0.65כולל היגדים המתייחסים להבנת חומר
הלימוד ,להכנת שיעורי בית ,להכנת מטלות מתוקשבות ולמעורבות הורים בלמידה.
תרשים  :11עמדות המורים כלפי השפעת הטמעת טכנולוגיה על הלמידה

4.27
3.55
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3.49
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0
מעגל למידה פעילה בכיתה ובבית
תשע"ד )(n=57

תפיסה חיובית ומוטיבציה ללמידה

תשע"ג )(n=51

הסולם :נע בין -1בכיתה עם טכנולוגיה הרבה פחות מאשר בכיתה ללא טכנולוגיה ,ל-5-בכיתה עם טכנולוגיה הרבה
יותר מאשר בכיתה ללא טכנולוגיה

מהתרשים נראה כי עמדות המורים בתשע"ד היו חיוביות יותר בהשוואה לתשע"ג ,הן בנושא של
תפישה חיובית ומוטיבציה ללמידה והן בנושא של למידה פעילה ,אם כי ההבדלים לא היו
מובהקים סטטיסטית.
גם בראיונות התקבלו עמדות חיוביות בשני הנושאים:
תפיסה חיובית כלפי הלמידה – עניין והנאה ,מוטיבציה ,השתתפות ,הקשבה וריכוז:
יש שינוי בצורת הלמידה ,הם יותר סקרנים ,בעלי מוטיבציה ומגלים עניין יותר )מורה  ,1יסודי(;
הילדים הרבה יותר קשובים כשמשלבים סרטון או מעלים מצגת או מבקשים מהם לקום ללוח
ולמרקר ולצבוע )מורה  ,1חט"ב(.
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מעגל למידה פעיל בכיתה ובבית – הבנת החומר ,הכנת שיעורי בית ומטלות מתוקשבות:
יש עבודה משותפת גם אחר הצהריים ...המוטיבציה של להמשיך אחרי ...אני מאמינה שזה רווח .בדרך
כלל שיעורי בית זה עונש ,אבל כשצריך משהו במחשב עושים את זה ...הם נכנסים לאתר בית הספר...
כותבים להם בסוף שבוע מי הכיתות שנכנסות הכי הרבה ...כדי לעודד אותם .מציינים גם מי הילדים
שנכנסים הכי הרבה ...בנוסף הם יוזמים למידה ועשייה )מורה  ,1יסודי(; רוב התלמידים "מנצלים"
לחיוב את השימוש בטכנולוגיה וקשובים יותר ,פעילים יותר ואולי גם מבינים יותר ,שכן החומר
מוחשי יותר )מורה  ,1חט"ב(; יותר תחומי עניין ונכונות להשתתף בשיעור ,וסביר להניח שמי שמשתתף
יותר ומתעניין יותר ,הוא גם לומד יותר )מורה  ,2חט"ע(.

 .3השפעה על ההוראה – עמדות המורים
בתרשים הבא מוצגות עמדות מורים כלפי היגדים העוסקים בהשפעה של הטמעת טכנולוגיה על
ההוראה .בניתוח גורמים בשיטת  Varimaxעלו ארבעה גורמים המחלקים את עמדות המורים
לארבע קבוצות תוכן עיקריות:
 .1מקצועיות בהוראה ) – (α=0.75כולל היגדים המתייחסים לעניין והנאה בהוראה ,מקצועיות
בהוראה ובפדגוגיה ,מוטיבציה להוראה ,קצב ההוראה והספק החומר בשיעור ואינטראקציה
אישית עם תלמידים בשיעור.
 .2שיתופיות במידע ) – (α=0.62כולל היגדים המתייחסים לעריכת דיונים בשיעור ,מתן עבודה
בקבוצות ,קשר עם ההורים באמצעים אלקטרוניים ,רצף למידה בין הכיתה לבית התלמיד
ועבודת צוות בין המורים המשתתפים בפרויקט.
 .3אינטראקציה לימודית ממוקדת תלמיד ) – (α=0.67כולל היגדים לגיוון בשיטות להערכת
תלמידים ,אינטראקציה אישית עם התלמידים באמצעים מתוקשבים ומתן שיעורי בית
מתוקשבים.
 .4גיוון ועדכניות בהוראה ) – (α=0.73כולל היגדים המתייחסים לגיוון בהוראה ונגישות לחומר
לימודים עדכני.
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תרשים  :12עמדות המורים כלפי השפעת למידה עם טכנולוגיה על ההוראה
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בהוראה
* p<0.05

אינטראקציה
לימודית ממוקדת
תלמיד
תשע"ד )(n=57

שיתופיות במידע

מקצועיות
בהוראה

תשע"ג )(n=51

הסולם :נע בין -1בכיתה עם טכנולוגיה הרבה פחות מאשר בכיתה ללא טכנולוגיה ,ל-5-בכיתה עם טכנולוגיה הרבה
יותר מאשר בכיתה ללא טכנולוגיה

במבחן  Tלהשוואת ממוצעים בלתי תלויים עלה כי עמדות המורים בגורם העוסק בגיוון
ובעדכניות בהוראה חיוביות באופן מובהק סטטיסטית בתשע"ד בהשוואה לעמדותיהם בתשע"ג.
מחישוב גודל האפקט ) (Cohen's dעבור גורם זה עלה כי האפקט הוא בינוני-חלש ) .(0.46אך ככלל
חלה עלייה בעמדות המורים בכל הגורמים.

תמונה דומה התקבלה גם מהראיונות שנערכו עם המורים:
מקצועיות בהוראה:
אני כל הזמן מרגישה שאני מתפתחת ...כל הזמן לומדים) ...מורה  ,1יסודי(; אני עוברת תהליך...
הקישור ,החיבור ביחד – איך הטכנולוגיה נכנסת לפדגוגיה .איך אני משתמשת בזה לשדרג את
ההוראה שלנו ואת הלמידה של התלמידים) ...מורה  ,3יסודי(; השינוי הטכנולוגי והחידוש הוא כמעט
משיעור לשיעור ...הוא תהליך וכמו כל תהליך יש בו עליות וירידות ...השינוי טוב לי ולהוראה כי זה
הופך את ההוראה למומחשת יותר ,לאטרקטיבית יותר )מורה  ,1חט"ב(.

שיתופיות במידע:
התקשורת איתי במייל ,להיכנס למייל לפחות פעם ביום לראות אם שלחתי הודעות .הם חייבים כי זה
שיעורי בית ...מתוך השאלות שלהם בניתי את השאלון )מורה  ,3יסודי(; לא צריך לכתוב הרבה כי אני
שולחת חומרים במשוב או באינטרנט )מורה  ,2חט"ב(.

22

אינטראקציה לימודית ממוקדת תלמיד:
אנחנו לומדים ביחד ...זורמים יותר ...ילד פתאום יכול להגיד משהו ואני עכשיו מחפשת באינטרנט...
ילד זורק למקום מסוים וזורמים אתו ,אפשר לעצור את השיעור ולהגיד :עכשיו אני מפתח את
הדברים מהנקודה שלו ...בעקבות הערה של ילד )מורה  ,1יסודי(; היה שיעור אחד שאמרתי לעצמי
שכאן אני רוצה להיות – שאני מלווה אותם ,מדריכה אותם ,מכוונת אותם – לא מלמדת אותם .לא
להיות במקום של המורה שמקנה את הידע) ...מורה  ,3יסודי(; האמצעים לביצוע שיטות ההוראה
השונות כגון הוראה דיפרנציאלית ועבודה בקבוצות השתנתה .לדוגמה ,הרבה יותר קל לי היום להגיע
לכל תלמיד ותלמיד באמצעות הטכנולוגיה )מורה  ,2חט"ב(.

גיוון ועדכניות בהוראה:
אני מאפשרת להם מגוון ואפשרות בחירה לדוגמה :סיכום נושא מסוים ,תקשורת זמינה יותר לשיתוף,
תוך כדי שיעור ...דברים שלא יכולתי לעשות קודם )מורה  ,1יסודי(; לדעתי גם ילדים מסתכלים עלינו
כקצת יותר חדשניים ממה שהיינו קודם) ...מורה  ,1חט"ב(; אפשר להעשיר את ההוראה ולעשות
משהו מגוון יותר – הטכנולוגיה מאוד עוזרת) ...מורה  ,2חט"ע(.

 .4תמיכה בהוראה – עמדות המורים
תמיכה מקדימה מדע בהטמעת הטכנולוגיה בהוראה :משאלוני המורים עולה כי  61%ממורי
היסודי ) (n=11ו 76%-ממורי העל יסודי ) (n=29דיווחו כי הם קיבלו תמיכה והדרכה מקדימה
מדע.
בהקשר זה רוב המורים ציינו כי התפקיד של קדימה מדע בא לידי ביטוי בתרומת הציוד
ובהטמעתו באמצעות הדרכה והשתלמות" :ציוד שניתן לנו המורים .השתלמות שניתנה בבית הספר על
ידי קדימה מדע ,השתלמות שחשפה אותנו המורים ונתנה לנו ביטחון להעז לנסות ולהתקדם" )מורה,
חט"ע(.

התמיכה ניתנה החל מפעם בשבוע ועד לפעם בחודשיים ,באופנים שונים :הדרכה אישית ,הדרכה
לפי צוותי מקצוע או הדרכת כל המורים" :אנחנו ממשיכים בקשר )עם קדימה מדע( – יש לנו אמא
ואבא ...אנחנו מקבלים פעם בחודש מדריכה להדרכות פרטניות על הלוח החכם ,גם טכנית וגם פדגוגית.
היא יושבת עם המורות ובונה שיעורים" )מורה  ,4יסודי(.

ההדרכה כללה חשיפת אפשרויות שימוש בפונקציות הקיימות בלוח האינטראקטיבי ובערכות
ההצבעה ובחלק מבתי הספר – הכנת שיעורים בשילוב הטכנולוגיה" :הדרכה על ידי מדריכה שמגיעה
לבית הספר וביחד מכינות שיעורים מיוחדים" )מורה ,יסודי(.
חלק מהמורים ציינו בשאלון שהליווי אינו מספיק" :מדריכה שמלווה אותנו בצוותים מקצועיים ,אך
הליווי מאוד בסיסי ותלוי קבוצה ,כך שאני לא מרגישה נתרמת ממנו" )מורה ,חט"ב(; "הדרכה פעם
בחודשיים על הלוח החכם .היא אינה מספיקה אני לומדת לבד" )מורה ,יסודי(; "מגיעה מדריכה פעם
בחודש אך זה אינו מספיק .יש צורך בהדרכה רציפה לפחות לאורך פרק זמן של חודשיים-שלושה" )מורה,
יסודי(.
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מהראיונות שנערכו עם המורים בבתי הספר שבמיקוד בנושא התמיכה וההדרכה שהם מקבלים,
עולה כי יש צורך בליווי ובהדרכה עם דגשים פדגוגיים וכי המורים המטמיעים מחפשים אפיקים
שונים לקבל הדרכה וליווי מעבר למה שניתן על ידי קדימה מדע .כמו כן צוינה החשיבות של
תמיכת המנהל להצלחת תהליך ההטמעה של הטכנולוגיה.
בית ספר יסודי
יש דברים שאני לא יודעת מה נוגע למי ומה .לדוגמה ...ערכות הצבעה ...קיבלנו הדרכה ,אבל משהו
שאתה לא מתנסה בו ,אז לא נקלט )מורה  ,1יסודי(; ההדרכות הן לא משמעותיות בעיניי מספיק .פעם
בחודש לקבל הדרכה זה לא מספיק ,צריך הדרכה לדעתי ,עם תוצרים שצריך להביא ממפגש למפגש כי
אם לא מתאמנים ומשתמשים אז זה אבוד ...כרכזת ,שנה שעברה היו לי שבע שעות הדרכה ויכולתי
להדריך מורות .השנה אין לנו את זה .זה חבל כי יש לי כל כך הרבה מה לתת ואין לי מתי )מורה ,3
יסודי(; התחלתי השנה ללמוד תואר שני בתקשוב ולמידה ...בגלל הלימודים אני מסתכלת על זה
ממבט אחר לגמרי ...אני חושבת שבגלל שאני בלימודים ,ואני מבינה את הכוח שיש לזה ,אז כל פעם
יישמתי כי אם לא מיישמים זה נשכח )מורה  ,3יסודי(.

גם התלמידים ציינו שהם נהנים "ומרוויחים" מההכשרה המקצועית של המורה:
המורה אמנם עושה תואר שני בזה אבל היא גם מאוד מתמצאת בזה וכל הזמן מראה לנו דברים
חדשים ,כמו התוכנות היא מלמדת אותנו כל מיני דברים במחשב ...עושה הרבה פעילויות כי היא
לומדת תקשוב ומלמדים אותם להכין פעילויות ,היא מנסה את זה עלינו )תלמידי יסודי(.

חטיבת ביניים
שהתמיכה הטכנית תהיה יותר צמודה ויותר באה לידי ביטוי ...בתקופה האחרונה )ההתקדמות( רק על
ידי ניסוי וטעייה ועל ידי למידת עמיתים ותלמידים שכן אנו לא מקבלות ליווי מעשי צמוד בבניית
שיעורים ...מה שאני צריכה זה שמישהו יבנה אתי שיעור או שניים ואז אני אדע ...שנה שעברה זה היה
יותר יעיל כי היא ממש ישבה אתנו ,ובנתה אתנו שיעורים ,אז ממש תרגלנו את הלוח באופן כזה
שאנחנו בונות שיעורים שבאמת השתמשנו בשיעורים .השנה זה יותר כזה שיעור – אנחנו יושבות מקבץ
של מורות והיא מסבירה ...זה תלוש ...לי היא לא חידשה כלום ...מבחינה פדגוגית כן הייתי רוצה
שההדרכה תהיה כזאת של בנייה של שיעורים ...יש מורות שמראש מוותרות ...כל בית הספר מרושת
ומתוקשב ויש לוחות ומקרנים בכל בית הספר ויש מורות שנמנעות מזה ,ובצדק )מורה  ,1חט"ב(;
מישהי מבריינפופ הדריכה אותנו ,הראתה לנו שתי פונקציות חדשות ...מבחינה טכנולוגית מקבלים
כלים ולומדים ואפשר לדעת ,אבל מבחינת ידע פדגוגי תלוי תוכן ,זה השתלמויות שלי באופן עצמאי
שאני הולכת ...בבית הספר יש השתלמויות לכלל חדר המורים ,לא פר מקצוע )מורה  ,2חט"ב(.

חטיבה עליונה
אנחנו כל הזמן מנסים ,צריך זמן לשבת ולתרגל .אני ו ...לוקחות חלק עם עוד כמה מורות בהשתלמות
מקוונת ,פעם בשבועיים ,דרך רשת ...של שימוש במחשב בכיתה .הם מציפים אותנו בדברים שעוד לא
הספקתי לשבת ולעשות כל דבר ,אבל יש רעיונות שאני רוצה לקחת )מורה  ,2חט"ע(; אני בתור
מדריכה מקבלת טיפים חודשיים ,כי יש לנו בצוות המדריכות אחת המתמחה בתקשוב ,ובכל ישיבה...
היא מלמדת אותנו כלי מסוים ...אני מקבלת שם את החשיפה ...טוב לי שאת באה )לתצפית במסגרת
המחקר( אז אני חייבת לעשות את זה ואני לא יכולה לדחות את זה יותר .זה עושה לחץ ,אבל בסופו של
דבר זה מכניס אותי לזה שאני חייבת ליישם את הדברים האלה )מורה  ,1חט"ע(.
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בצוות של ההנהלה אין מישהו שמאוד דוחף לזה ,בא לראות ,להסתכל ...לא בא אליי פעם אחת לשיעור
לראות ,וזה חבל .זה דברים שמנהלים צריכים לעשות ,צריכים להיות מעורבים גם באפשרויות
הפדגוגיות האלה ולא רק בציונים ...מי שלא בא לראות אז הוא לא מבין כמה זמן עבודה אתה משקיע
בזה ,חושבים שזה מהר מאוד )מורה  ,1חט"ע(.

עמדות התלמידים כלפי הוראה ולמידה בכיתה עם אמצעים טכנולוגיים
בפני תלמידי היסודי הוצגו היגדים המבטאים תפיסות ועמדות כלפי השפעת למידה עם טכנולוגיה
על היבטים שונים בהוראה ובלמידה )בסולם הנע בין -1בכלל לא ,ל-5-תמיד(.
בניתוח גורמים בשיטת  Varimaxעלו שישה גורמים המחלקים את עמדות תלמידי היסודי לשש
קבוצות תוכן עיקריות:
 .1עניין ומוטיבציה ) – (α=0.70כולל היגדים המתייחסים לכך שהתלמיד מגלה עניין והנאה
בלימודים ,התלמיד מגלה רצון וחשק ללמוד.
 .2הקניית מיומנויות המאה ה – (α=0.63) 21-כולל היגדים המתייחסים לכך שהתלמיד יכול
למצוא חומר באינטרנט ,התלמיד לומד כיצד לסכם חומר ממקורות שונים ,התלמיד מכין
מצגות להראות בשיעור.
 .3למידה אוטונומית ) – (α=0.81כולל היגדים המתייחסים לכך שהתלמיד מבין את חומר
הלימוד ,התלמיד משתתף באופן פעיל בשיעור ,התלמיד מרגיש שהוא יודע איך ללמוד,
התלמיד מכין עבודות בכיתה ללא עזרת המורה.
 .4שינוי בשיטות הוראה ) – (α=0.85כולל היגדים המתייחסים לכך שהמורה מלמד חומר עדכני,
המורה מלמד בהרבה שיטות הוראה ,קצב ההוראה והספק החומר ,הרמה של הלימודים,
המורה משקיע עבודה ומאמץ בהכנה ,המורה נותן שיעורי בית במחשב.
 .5מעורבות ואחריות אישית ללמידה ) – (α=0.85כולל היגדים המתייחסים לכך שהתלמיד
מקשיב ומרוכז בשיעור ,התלמיד מוכן לעבוד קשה כדי לקבל ציונים טובים ,יש יותר עבודה
בקבוצות ,התלמיד מתאמץ בלימודים ,לתלמיד יש ציונים גבוהים ,התלמיד מכין שיעורי בית.
 .6אינטראקציה לימודית בין המורה לתלמיד ) – (α=0.61כולל היגדים המתייחסים לכך
שהמורה יוצר קשר אישי עם תלמידים ,המורה עורך יותר דיונים.

להלן יוצגו ממצאי תשובות התלמידים לפי הגורמים שנמצאו ,בהשוואה בין השנים תשע"ג
ותשע"ד.
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תרשים  :13עמדות תלמידי יסודי כלפי הוראה ולמידה בכיתה עם אמצעים טכנולוגיים
בתשע"ג ובתשע"ד
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מיומנויות ה-
21

למידה
אוטונומית

תשעג )(n=228

מהתרשים עולה כי בחלק מההיבטים שנבדקו ,עמדותיהם של תלמידי יסודי בתשע"ד היו חיוביות
יותר מעמדותיהם בתשע"ג .במבחן  Tלהשוואת ממוצעים בלתי תלויים נמצא כי בגורמים
העוסקים בלמידה אוטונומית ובהקניית מיומנויות המאה ה ,21-היו עמדות התלמידים בתשע"ד
חיוביות באופן מובהק סטטיסטית מעמדותיהם בתשע"ג .חישוב גודל האפקט ) (Cohen's dעבור
גורמים אלו העלה כי האפקט עבור שני הגורמים הוא חלש ) 0.21ו 0.24-בהתאמה(.
גם מהראיונות עם תלמידי היסודי עולה תמונה דומה:
עניין ומוטיבציה:
החוויה בשיעור שזה היה מגוון ...היה לנו גם סוג של חידון עם ערכות הצבעה ,גם סוג של משחק וגם
חקר .זה לא קרה לנו הרבה ,זו הפעם השלישית או הרביעית שהיה לנו מגוון כזה גדול בשיעור...
)תלמידי יסודי(; בלוח החכם ...התלמידים יכולים יותר להשתתף בשיעור בעזרת הלוח החכם .זה גם
יותר מעניין ,הלמידה הזאת )תלמידי יסודי(.

שינוי בשיטות הוראה:
)המורה( מאוד מתמצאת בזה וכל הזמן מראה לנו דברים חדשים ...בלוח חכם יש אינטרנט ,ויקיפדיה,
יו-טיוב – כל מה שצריך ...זה נותן למורה יותר אופציות להוראה ,ללמד אותנו ,היא יכולה להראות לנו
משהו שקשה לנו )תלמידי יסודי(.

אינטראקציה לימודית בין מורה לתלמיד:
היעד שלי הוא לעשות שיעורי בית – לא לדחות אותם ...הטכנולוגיה יכולה לתרום לי בכך שאני יכול
לבקש מהמורה שתזכיר לי במייל .זה הופך את שיעורי הבית להרבה יותר קלים .פעם היה צריך לחפש
אתרים היום נכנסים לאתר בית ספר ויש קישור שהמורה הכניסה )תלמידי יסודי( .הטכנולוגיה ...יותר
חיזקה )את הקשר עם המורה( )תלמידי יסודי(.
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עבור תלמידי חט"ב וחט"ע נמצאו חמישה גורמים:
 .1הוראה איכותית ) – (α=0.89כולל היגדים המתייחסים לכך שהרמה של הלימודים גבוהה,
קצב ההוראה והספק החומר מהירים ,המורה משקיע עבודה ומאמץ בהכנה לשיעור ,המורה
מלמד טוב והמורה עורך דיונים בשיעור.
 .2עדכניות וגיוון בהוראה ) – (α=0.82כולל היגדים המתייחסים לכך שהמורה מלמד חומר עדכני
והמורה מגוון את שיטות ההוראה שלו.
 .3מיומנויות המאה ה 21-הנרכשות בכיתה ) – (α=0.78כולל היגדים המתייחסים לכך
שהתלמיד לומד כיצד למצוא ולאסוף מידע ממאגרי מידע ,התלמיד משתמש במחשב ללמידה
ובזמן השיעור יש עבודה בקבוצות.
 .4יישום בבית של מיומנויות המאה ה – (α=0.71) 21-כולל היגדים המתייחסים לכך שהתלמיד
מכין מצגות להראות בשיעור והמורה נותן שיעורי בית במחשב.
 .5מוטיבציה ואחריות אישית ללמידה ) – (α=0.93כולל היגדים המתייחסים לכך שהתלמיד
מגלה עניין והנאה בלימודים ,התלמיד מבין את חומר הלימוד ,התלמיד מקשיב ומרוכז
בשיעור ,התלמיד משתתף באופן פעיל בשיעור ,התלמיד מוכן לעבוד קשה כדי לקבל ציונים
טובים ,התלמיד מתאמץ בלימודים ,התלמיד מכין שיעורי בית ,התלמיד מכין עבודות בכיתה
ללא עזרת המורה ,התלמיד מרגיש כי הוא יודע איך ללמוד לבד ולתלמיד יש ציונים גבוהים.
להלן יוצגו ממצאי תשובות התלמידים לפי הגורמים שנמצאו ,בהשוואה בין השנים תשע"ג
ותשע"ד.
תרשים  :14עמדות תלמידי חט"ב וחט"ע כלפי הוראה ולמידה בכיתה עם אמצעים טכנולוגיים
בתשע"ג ובתשע"ד

5

*

*
3.49 3.44

3.39

3.27 3.35

3.28

מוטיבציה
ואחריות אישית
ללמידה

יישום בבית של מיומנויות המאה
מיומנויות המאה ה 21-הנרכשות
בכיתה
ה21-

3.06

3.14

4
3.34

3.3
3

2

1

* p<0.05

תשעד)(n=540

עדכניות וגיוון
בהוראה

הוראה איכותית

תשעג )(n=315
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מהתרשים עולה כי בחלק מההיבטים שנבדקו עמדותיהם של התלמידים בתשע"ד היו חיוביות
יותר מעמדותיהם בתשע"ג .במבחן  Tלהשוואת ממוצעים בלתי תלויים עלה כי בגורמים העוסקים
ברכישת מיומנויות המאה ה 21-בכיתה וביישום מיומנויות אלו בבית ,היו עמדות התלמידים
בתשע"ד חיוביות באופן מובהק סטטיסטית מעמדותיהם בתשע"ג .חישוב גודל האפקט ) Cohen's
 (dעבור גורמים אלו העלה כי האפקט עבור רכישת מיומנויות המאה ה 21-בכיתה הוא בינוני-נמוך
) ,(0.25ועבור יישום מיומנויות המאה ה 21-בבית הוא נמוך ).(0.19
מהראיונות עם תלמידי חט"ב וחט"ע עולה תמונה דומה:
הוראה איכותית:
המורה תמיד באה עם הקבצים מוכנים ,היא לא צריכה לבזבז זמן על לכתוב ...שנה שעברה ...היו
מצגות פשוטות והיא לא הייתה משתמשת בהן יותר מדי ...השנה היא מביאה מצגות אינטראקטיביות
)תלמידי חט"ע(.

מיומנויות המאה ה 21-הנרכשות בכיתה:
בספרות ובגיאוגרפיה הצגנו את המצגת בפני הכיתה .מקבלים משוב מהמורה וגם מהתלמידים .גם
במדעים הצגנו ,כל הקבוצה מציגה ,מקרינים את זה .כל הקבוצה מקבלת ציון )תלמידי חט"ב(;
כשמבקשים להוציא מידע אז ברור שפותחים את האינטרנט  ...זה תורם בעיקר לעבודה העצמית,
להתמודדות ,ככה אנחנו גם מבינים את החומר ,זה חשוב )תלמידי חט"ע(.

יישום בבית של מיומנויות המאה ה:21-
בהכנת המצגת ,בגלל שחיפשתי לבד את החומר אז אני יותר מבינה את הנושא שעשיתי )תלמידי
חט"ע(.

מוטיבציה ואחריות אישית ללמידה:
יותר מהנה מלכתוב ולהעתיק ,זה כיף כזה .זה פחות מעייף כי תמיד כותבים ומעתיקים ,כאן אתה
לומד ונהנה .כשלומדים עם הנאה אז יותר לומדים ...יותר זוכרים את הכול )תלמידי חט"ב(; יותר כיף
ללמוד כשעושים משחקים ,אנחנו יותר בעניין ,יותר בא לנו להשתתף .בשיעורים ללא הטכנולוגיה אני
לפעמים הולכת לאיבוד )תלמידי חט"ע(; זה היה שיעור טכנולוגי נורא נורא נורא מיוחד בעיניי .היה
הרבה מידע – אינטרנט וידע ומידע חדש .מוסיף לי ,אני קוראת ,אני מתעניינת ,אני שקועה במשהו ,אין
מסביבי דברים שמפריעים לי כשאני במחשב ,אני שוקעת במחשב .ההסברים של המורה היו רגילים,
אבל דרך המחשב זה היה יותר מעניין ,יותר מסתורי ,יותר סקרני ...זה מושך עין ,ופתאום אני
מקשיבה )תלמידי חט"ע(.
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ד .השפעת הטמעת הטכנולוגיה על מהלך השיעור
תצפיות בשיעורים
במהלך שנת הלימודים תשע"ד נערכו תצפיות בבתי הספר שבמיקוד ,בשיעורים שבהם נעשה
שימוש בטכנולוגיה להוראה וללמידה .התצפיות נותחו באופן שיטתי בהתייחס לארגון הלמידה
ולאפיון מיקוד הלמידה האינטראקציה הנעשית בשיעור בין המורים והתלמידים.
ארגון הלמידה אופיין על ידי מדידת הזמנים בכל תצפית שבהם הכיתה עבדה במליאה,
בקבוצות/בזוגות או בעבודה יחידנית .כמו כן חושב זמן התארגנות לימודית בשיעור ,הכולל
לדוגמה את משך הזמן בו המורה והתלמידים מכינים את הכלים הטכנולוגיים ללמידה או הזמן
שבו המורה מוסרת הודעות ומידע לתלמידים וכדומה.
בכדי להבין את אופי האינטראקציה שבין המורים לתלמידים בשיעורים מתוקשבים ,נמדדו בכל
שיעור רכיביו האינטראקטיביים ,באופן הבא ) Manny- Ikan, Berger- Tikochinski, Bashan,
:6(2013
 .1ללא אינטראקציה בין מורה לתלמידים – כל התוכן בשיעור ניתן על ידי המורה ,המרצה
ומדגים את חומר הלימוד .התלמידים לרוב צופים או קוראים את הטקסט שהמורה מציג
באמצעים מתוקשבים ואינם מגיבים באופן פעיל.
 .2אינטראקציה מתוחמת ממוקדת מורה – כל המבנה בשיעור ורוב תוכנו נקבעים בידי המורה.
התלמידים נשאלים שאלות שיש להן תשובה חד משמעית )כמו תשובה לתרגיל במתמטיקה(
ועל כן האינטראקציה מוגבלת .בסוג זה של אינטראקציה משתמש המורה בכדי ללמד עובדות
ומיומנויות.
 .3אינטראקציה פתוחה מכוונת מטרה במיקוד משותף של מורה ותלמידים – 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 פתוחה בלתי מתוחמת ממוקדת תלמיד – המורה והתלמידים תורמים באופן
משותף למבנה השיעור ולתוכנו .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.

6

Manny-Ikan, E., Tikochinski, T. B & ,.Bashan, Z. (2013). Does use of ICT-based teaching
encourage innovative interactions in the classroom? Presentation of the CLI-O: Class
Learning Interactions - Observation Tool. Interdisciplinary Journal of E-Learning and
Learning Objects, 9, 291-232. Retrieved from:
http://www.ijello.org/Volume9/IJELLOv9p219-232Manny0860.pdf
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להלן מוצגים ממצאי התצפיות בשנה"ל תשע"ג ותשע"ד.
פירוט ממצאי התצפיות בכל אחד משלושת בתי הספר שבמיקוד מופיע בנספח.
תרשים  :15ארגון הכיתה בשיעור ,אחוזים ממוצעים כלל בתי הספר תשע"ג-תשע"ד
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)(n=3) (n=8

יסודי יסודי
תשעד תשעג
)(n=4) (n=9

עבודה בזוגות/קבוצות

עבודה יחידנית

ממוצע
כללי
תשעד
)(n=25

ממוצע
כללי
תשעג
)(n=11

התארגנות

מהתרשים עולה כי בממוצע בין  60%ל 70%-מהשיעור מוקדש למליאה )בחט"ב אחוז זה ירד
בתשע"ד ובחט"ע עלה(.

•

עבודה בקבוצות ובזוגות מהווה כ 20%-בממוצע מזמן השיעור – ביסודי מגמה זו יציבה;
בחט"ב חל גידול מ 8%-מזמן השיעור בממוצע בתשע"ג לכרבע מזמן השיעור בתשע"ד,
ובחט"ע חלה ירידה מכרבע מזמן השיעור בתשע"ג ל 14%-בתשע"ד.

•

עבודה יחידנית מתקיימת בכ 8%-מזמן השיעור ביסודי; בכחמישית מזמן השיעור בחט"ב
)עלייה מ 6%-בתשע"ג ל 18%-בתשע"ד( וכמעט בכלל לא קיימת בחט"ע.

•

התארגנות לימודית מתרחשת מעט בחט"ע )אחוזים בודדים( ,מעט יותר בחט"ב )כ5%-
בתשע"ד( ועד  12%ביסודי בתשע"ד.

מבחינת מגמות שינוי בין תשע"ג לתשע"ד ,בולט השינוי בחט"ב שבה חלה ירידה באחוז מזמן
השיעור הממוצע המוקדש ללמידה במליאה ועלייה באחוז הממוצע המוקדש למידה
בזוגות/בקבוצות וללמידה באופן יחידני .בחטיבה העליונה המגמה הפוכה – חלה עלייה באחוז
מזמן השיעור הממוצע המוקדש ללמידה במליאה וירידה בהתאמה באחוז מזמן השיעור הממוצע
המוקדש ללמידה בזוגות/בקבוצות.
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תרשים  :16ממדי אינטראקציה בשיעור ,אחוזים ממוצעים כלל בתי הספר תשע"ג-תשע"ד

11

4
15
33

13

100%

6

13
90%

30

23
20
26

65

36

70%

19

77

80%

60%

37

50

17
49

44

50%
40%

31

30%

24

30

20%

34
21

19

24

21

10

10%
0%

חט"ע חט"ע
תשעד תשעג
)(n=4) (n=8

ממוקד תלמיד

חט"ב חט"ב
תשעד תשעג
)(n=3) (n=8

מיקוד משותף

יסודי יסודי
תשעד תשעג
)(n=4) (n=9

ממוקד מורה

ממוצע
כללי
תשעד
)(n=25

ממוצע
כללי
תשעג
)(n=11

ללא אינטראקציה

מהתרשים ניתן לראות כי ברוב השיעורים הלמידה היא ממוקדת מורה או ללא אינטראקציה כלל
בין המורה והתלמידים.
•

בחט"ע – מעל ל 60%-מהלמידה ממוקדת מורה בתשע"ד וכמעט  80%בתשע"ג .כרבע
מהשיעור בממוצע בתשע"ד הינו ללא אינטראקציה )לעומת כחמישית בתשע"ג( .כעשירית
מזמן השיעור בממוצע מוקדש בתשע"ד למיקוד למידה משותף בין המורה והתלמידים )עלייה
מ 4%-בתשע"ג( ואין כלל מיקוד בתלמיד.

•

בחט"ב – כשליש מהשיעור בממוצע הוא ללא אינטראקציה 17% .אחוז מזמן השיעור בממוצע
מוקדש בתשע"ג ללמידה ממוקדת מורה ואחוז זה עולה ל 37%-בתשע"ד .כחמישית מזמן
השיעור בממוצע בתשע"ג מוקדש למיקוד למידה משותף בין המורה והתלמידים ואחוז זה
עולה לכשליש בתשע"ד .במסגרת התצפיות שנערכו בתשע"ד ,לא נמצאו כלל שיעורים שיש
בהם מאפיינים ממוקדי תלמיד לעומת כשליש מהשיעור בממוצע בתשע"ג.

•

ביסודי – חלה ירידה מכחמישית מזמן השיעור בממוצע שבו אין אינטראקציה בין המורה
והתלמידים בתשע"ג לכ 10%-מזמן השיעור בממוצע בתשע"ד; נראית עלייה של כ20%-
בממוצע בזמן השיעור הממוקד במורה )מכשליש מהשיעור בתשע"ג לכמחציתו בתשע"ד(;
ניכרת ירידה של  10%בתשע"ד בזמן השיעור המוקדש למיקוד למידה משותף בין המורה
והתלמידים )מכשליש לכרבע( וזמן השיעור הממוצע המוקדש למיקוד בתלמיד – נשאר כ-
.15%
31

ה .קשיים
בתרשים הבא מוצגים עיקרי הקשיים שהמורים חווים בהוראה בכיתה הטרוגנית.
תרשים  :17קשיים של מורים המלמדים בכיתה בה מותקנים אמצעים טכנולוגיים
באחוזים ,תשע"ד

88.6%

100%
90%

68.8%

80%
70%
60%

50.0%
42.9%

50%
31.2%

22.9%
14.3%
6.2%

40%
30%

20.0%
12.5%
6.2%

11.4%

20%
10%
0%

הכשרה
הכשרה
פדגוגית אינה טכנולוגית
אינה מספקת
מספקת

פחד
מוונדליזם
והרס של
הציוד
על יסודי n=38

אין עם מי נדרש לעבודת
תלוי בתמיכה
הכנה רבה
להתייעץ
טכנית זמינה
לשיעורים
כאשר נתקל
ויום יומית
בקשיים
לקיום שיעורים
טכנולוגיים
יסודי n=18

הקשיים העיקריים עליהם מדווחים המורים כוללים עבודת הכנה רבה לשיעורים ,בייחוד בעל
יסודי )כ 90%-מהמורים בעל יסודי מדווחים על קושי וכ 70%-ביסודי(; כ 50%-ממורי היסודי
ציינו שההכשרה הטכנולוגית אינה מספקת וכ 40%-ממורי העל יסודי התייחסו לתלות שיש להם
בתמיכה טכנולוגית לצורך קיום השיעורים .בהקשר זה ציינו כשליש ממורי היסודי את העדרו של
בעל תפקיד שניתן יהיה להתייעץ עמו כאשר הם נתקלים בקשיים טכנולוגיים.
גם בראיונות המורים והתלמידים צויינו הקשיים הנ"ל ועלו אף קשיים נוספים:
מעמד המורה ותפקידו:
תלמידים לפעמים יכולים להרגיש שהם יכולים לעשות את זה לבד עם המחשב ולא צריך את המורה.
התפקיד של המורה קצת התערער פה .אני משתדלת מאוד שהם ירגישו שהנוכחות שלי מאוד חשובה
פה ,אבל זה משהו שיכול להיות מאוד מסוכן – אם מורה נשען מאוד על הטכנולוגיה ועל גוגל למשל,
על מקור המידע במחשב והוא מהווה רק איזה שהוא כלי ואין מקור מידע שהוא מהמורה ,או אין איזו
שהיא עבודת הכנה וקשר שנראה מאוד מהותי בין תפקיד המורה כמורה כמעביר ידע – זה יכול להיות
מאוד מסוכן ולערער את המעמד של המורה .כשמורים עדיין מלמדים והתלמידים מרגישים שהם
עדיין צריכים את המורה ולא רק פותחים גוגל וקוראים מה שהמורה אומר להם אז זה אחרת )מורה
 ,2חט"ע(.
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הכנה לשיעור:
הזמן שלוקח להכין את השיעורים הוא רב ...ההכנה בהחלט דורשת זמן ,ידע והתמצאות ,אך שווה כל
רגע )מורה  ,1חט"ב(; היה שינוי בצורת ההכנה ובזמן ההכנה .זמן הכנת השיעורים המתוקשבים ארוך
יותר מזמן הכנת שיעורים לא מתוקשבים זאת בשל חיפוש אחר חומרים רלוונטיים באינטרנט ,מצגות
סרטונים מאמרים הפעלות ועוד .בנוסף ,הכנת שיעור באמצעות תוכנת ה  Smart Notebookדורשת
הכרה טובה לפחות של היישומים /הפונקציות הקיימות אם רוצים להשתמש בטכנולוגיה זו לא רק
כעוד סתם לוח )מורה  ,2חט"ב(.
הסחת הדעת של התלמידים מהשיעור:
כשאני רואה את עצמי עם מחשב אני לא מתרכזת במורה ,היא יכולה לדבר כמה שהיא רוצה ...אני
פשוט התעסקתי עם המחשב .יותר נעים להסתכל למחשב ,זה פחות מרגיש לי שיעור ככה ,כשאנחנו
יושבים עם מחשבים )תלמידי חט"ע(.
חוסר שליטה של חלק מהתלמידים במיומנויות תקשוב בסיסיות:
לא ידעתי מה הן יודעות ומה לא .פתאום קלטתי שגם וורד הן לא יודעות ...דווקא הבנות שחלשות
בכיתה ,יש להן ידע במחשבים ,ואז זה הרבה יותר קל )מורה  ,1חט"ע(; אני לא מבינה במחשבים ,אין
לי מחשב ,אין לי אינטרנט ...צריך להתרגל למחשב )תלמידי חט"ע(.
תקלות טכניות המפריעות למהלך השיעור:
בלוח הרגיל אין הרבה תקלות ובלוח החכם יש ...לפעמים העט לא כותב ...בלוח החכם יש המון
סיבוכים ...זה עוצר את השיעור מדי פעם ...ואין לנו לוח חליפי )תלמידי יסודי(; תקלות קורות
והתלמידים מתעצבנים)...מורה  ,3יסודי(; הדברים הטכניים לפעמים הורסים שיעור )מורה  ,1חט"ב(;
החיסרון של הטכנולוגיה הוא שלעיתים היא איננה זמינה – הפסקות חשמל ,בעיות טכניות ואלו
דברים בלתי צפויים ,אתה יכול לתכנן שיעור ואז מגיעים לכיתה ויש הפסקת חשמל )מורה  ,2חט"ב(.
בלאי המחשבים הניידים:
במחשבים הניידים יש המון בעיות .הם ישנים ,עובדים עליהם  300תלמידים אז זה בלאי ,מתקלקלים,
כפתורים לא עובדים )מורה  ,3יסודי(.
העדר בעל תפקיד מיומן:
אין לנו טכנאי מחשבים .דיברנו עם ...ואמרנו לו שלא יתכן ששיעורים נהרסים או מתבזבזים )מורה ,1
חט"ב(; הייתה החלטה שיהיה טכנאי כל השבוע שיהיה אחראי על המחשבים .היה מישהו והוא עזב.
נשארנו עם טכנאי שבא פעמיים בשבוע במקרה הטוב ,ולא תמיד אני מספיקה לראות אותו )מורה ,1
חט"ע(.
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נתונים עבור בתי ספר שבמחקר הממוקד
 .1בית ספר יסודי
בתרשימים  1ו 2-שלהלן מוצגים דיווחים משאלוני תלמידי בית הספר היסודי בנושא השימוש
ברכיבי הכיתה החכמה בשנים תשע"ג ותשע"ד.
תרשים  :1בית ספר יסודי
מידת השימוש של המורים ברכיבים שונים של הכיתה החכמה )באחוזים(
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לא משתמש -שימוש מועט

מהתרשים עולה כי השימוש הרב ביותר נעשה בלוח אינטראקטיבי )כ 90%-בתשע"ג ומעל לאחוז
זה בתשע"ד( .בנוסף ניכרת עליה בשימוש במחשבים ניידים בתשע"ד – בשנה זו רק  20%מהמורים
אינם משתמשים במחשבים ניידים ,לעומת  60%שלא השתמשו בתשע"ג .בנוסף בתשע"ד חלה
ירידה בשימוש בערכות הצבעה לכ 10%-לעומת כ 30%-בתשע"ג.
אני כמעט כל שיעור בונה על הלוח החכם ,כבר קשה לי בלי .אני מכניסה את כל הנושאים ,את כל
הקישורים ,מה הולך להיות בשיעור .אני עושה תיקיות של שיעורים )מורה  ;(3לי זה עושה יותר כיף
ויותר חשק בתור מורה )מורה .(1

 7מספר התלמידים שהשיבו על השאלון בבית הספר :תשע"ג= 85ותשע"ד = 89
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תרשים  :2בית ספר יסודי
עמדות התלמידים כלפי הוראה ולמידה בכיתה עם אמצעים טכנולוגיים בתשע"ג ובתשע"ד
5
4.5
3.58 3.48
2.65

2.85
2.47

4

*

3.5

3.46
3.04 3.11

3.14
2.83

2.79

2.68

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

הקניית
עניין ומוטיבציה
מעורבות
אינטראקציה
מיומנויות ה21-
לימודית בין ואחריות אישית
ללמידה
מורה לתלמיד
תשע"ד )(n=82

שינוי בשיטות
הוראה

למידה
אוטונומית

תשע"ג )(n=85

)הסולם :בין -1בכיתה עם טכנולוגיה הרבה פחות מאשר בכיתה בלי טכנולוגיה,
ל -5-בכיתה עם טכנולוגיה הרבה יותר מאשר בכיתה בלי טכנולוגיה(.

מהתרשים ניתן ללמוד כי תרומת הטכנולוגיה להוראה וללמידה על פי התלמידים היא בעיקר
בתחום העניין והמוטיבציה אך גם בהקניית מיומנויות המאה ה.21-
במבחן  Tלהשוואת ממוצעים בלתי תלויים עלה כי בגורם העוסק בהקניית מיומנויות המאה ה-
 21היו עמדות התלמידים בתשע"ד חיוביות באופן מובהק סטטיסטית מעמדותיהם בתשע"ג.
חישוב גודל האפקט ) (Cohen's dעבור גורם זה מראה כי האפקט הוא בינוני-חזק ).(0.6

השפעת ההטמעה של הטכנולוגיה על מהלך השיעור – תצפיות בשיעורים
במהלך שנת הלימודים תשע"ד נערכו תצפיות בבית הספר בשיעורים 8שבהם נעשה שימוש
בטכנולוגיה להוראה וללמידה .התצפיות נותחו באופן שיטתי בהתייחס לארגון הלמידה ולאפיון
מיקוד הלמידה והאינטראקציה הנעשית בשיעור בין המורים והתלמידים.

8

בתחילת שנה"ל תשע"ד התקיימה תצפית אחת בשיעור של מורה  ,2ולאחר מכן הוחלפו המורות והתצפיות נערכו
בשיעורים של מורה 3
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תרשים  :3בית ספר יסודי  -ממוצע ארגון הכיתה בשיעור
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13
מורה 3
)(n=3
מליאה

7
מורה 2
)(n=1

7
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מורה 1
)(n=5

עבודה בזוגות/קבוצות

עבודה יחידנית
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ממוצע כללי
)(n=9
התארגנות

מהתרשים עולה כי מורה  3משלבת בכשליש מזמן השיעורים בממוצע עבודה בזוגות/קבוצות
ומורה  1משלבת ב 20%-מזמן השיעור עבודה בזוגות/קבוצות ובכעשירית מזמן השיעור בממוצע
גם עבודה יחידנית .שילוב התלמידים בשיעור דורש גם זמן התארגנות )קצת מעל לעשירית מזמן
השיעור בממוצע עבור שתיהן(.
תרשים  :4בית ספר יסודי – ממוצע ממדי אינטראקציה בשיעור
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33

4
13

15
26

52
38

75
49

19
9
מורה 3
)(n=3
ממוקד תלמיד

12
19
מורה 2
)(n=1
מיקוד משותף

10

8
מורה 1
)(n=5
ממוקד מורה
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60%
50%
40%
30%
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0%

ממוצע כללי
)(n=9
ללא אינטארקציה

מהתרשים עולה ששיעוריה של מורה  1הם בעיקרם ממוקדי מורה ,שיעוריה של מורה  3הם
בעיקרם במיקוד למידה משותף של המורה והתלמידים כאשר מעל לשליש מזמן השיעור בממוצע
הוא ממוקד תלמיד.
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במהלך השנה נצפו מגוון פעילויות של המורות בשימוש בכלים טכנולוגיים ובתוכנות שונות וכן
שילוב התלמידים בלמידה והפעלתם.
דוגמאות ממגוון הפעילויות של מורה  – 1מחנכת כיתה ג'
במהלך השיעורים השתמשה המורה במגוון אמצעי המחשה – מצגות ואתרים לימודיים –
והפעילה את התלמידים בשיעור בדרכים שונות ,כמו הזמנתם ללו"א לצורך פתרון תרגילים,
גרירת מילים/משפטים ,השלמת משפטים וטבלאות; משחקי למידה וחשיבה הן מאתרים שונים
והן כאלה שהוכנו על ידי המורה לפתרון על הלוח האינטראקטיבי :משחק תחרותי בין קבוצות
בנושא כפל עשרוני ,משחק "מי רוצה להיות מיליונר" – תשובות לשאלות וכדומה.
בנוסף עבדו התלמידים בשיעור עם מחשבים ניידים תוך כדי הקניית מיומנויות על ידי המורה )או
מדריכה חיצונית( :הכנת עבודת חקר יחידנית ומצגת בנושא בעלי חיים ,הכנת סרטון אנימציה
באופן יחידני כסיכום לנושא לימודי ,פתרון קבוצתי של תרגילי כפל בתוכנת ) kahootבדומה
לערכות הצבעה(.
לדברי המורה בתחילת שנה"ל "לא צריך כל שיעור רק טכנולוגיה ,אלא לשלב גם וגם– יש דו שיח
עם הילדים ,יש עבודה עם הדפים ,יש משחק על הלוח ,יש את השילוב של המחשב – יש לפעמים שיותר
עם המחשב ויש לפעמים יותר על הלוח" .בסוף השנה ציינה המורה כי "אני משתמשת יותר זמן
בטכנולוגיה במהלך השיעור .לעיתים אף מעבר למה שאני מתכננת מראש בעקבות מה שמתרחש
במהלך השיעור ...התלמידים גם יוזמים למידה ועשייה ...אני לומדת ומכירה כלים חדשים ומשתדלת
להשתמש בהם כפתיחת שיעור ,בדיקה ,תרגול ועוד" ,ובנוסף" :כל פעם שיש לי הזדמנות לקחת את

המחשבים הניידים ...אני פשוט לוקחת ...כי זה אחרת לגמרי".
דוגמאות ממגוון הפעילויות של מורה  – 3מחנכת כיתה ה'
במהלך השיעורים של מורה  3עבדו התלמידים בזוגות או בקבוצות ,כאשר המורה מקנה להם
מיומנויות שונות ,הן בתחום השימוש בתקשוב והן בהכנת עבודת חקר )ברמה אקדמית(.
השיעורים כללו פעילות קבוצתית עם ערכות הצבעה לתשובות לשאלות שחוברו על ידי התלמידים
במסמך שיתופי ,עבודת חקר בקבוצות ,הכנת נושא אישי ומצגת והצגתה לפני הכיתה ,עבודה
בקבוצות בתוכנת  ,kahootוכן פעילויות שונות באתר שהוכן על ידי המורה .בנוסף הוזמנו
תלמידים לפעילויות על הלו"א.
לדברי המורה "כמה שפחות )הוראה פרונטלית( .מאוד מקפידה"; "בהתחלה מרוב שמתלהבים אז
זה גם וגם וגם ...ואז מציפים ...אני לא נותנת לטכנולוגיה להשתלט על החיים שלנו בכיתה".
שימוש במחשבים ניידים" :בשבועיים האחרונים מצאתי את עצמי בלי מחשבים והיה לי מאוד
קשה ,כאילו שכחתי ללמד וזה מאוד הציק לי שאני לא יכולה להסתדר בלי מחשבים".
שימוש בתוכנת  kahootבמקום בערכות הצבעה" :התוכנה הרבה יותר פשוטה ...אני לא צריכה
מצגת ,יש לי פורמט ואני מכניסה שאלה-תשובה .זה תמיד זמין ויותר פשוט".
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 .2חטיבת ביניים
בתרשימים  1ו 2-שלהלן מוצגים דיווחים משאלוני תלמידי חט"ב בנושא השימוש ברכיבי הכיתה
החכמה בשנים תשע"ג ותשע"ד.

תרשים  :1חטיבת ביניים
מידת השימוש של המורים ברכיבים שונים של הכיתה החכמה )באחוזים(
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לא משתמש -שימוש מועט

מהתרשים עולה כי השימוש העיקרי )וכמעט יחיד( הוא בלוחות אינטראקטיביים בהם חלה עלייה
בתדירות השימוש במידה רבה מכ 40%-בתשע"ג לכ 60%-בתשע"ד.
אין שינוי בכלים בהם אני משתמשת .יש שינוי בתדירויות ובניצול של הכלים בצורה יותר מיטבית
)מורה  ;(2בדרך כלל זה או אני או )מורה  (2או מורות בודדות שמזמינות )מחשבים ניידים( )מורה .(1

 9מספר התלמידים שהשיבו על השאלון בחט"ב :תשע"ג= 138ותשע"ד = 300
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תרשים  :2חטיבת ביניים
עמדות התלמידים כלפי הוראה ולמידה בכיתה עם אמצעים טכנולוגיים בתשע"ג ובתשע"ד

3.32 3.46

3.36 3.48

יישום בבית
מוטיבציה
של מיומנויות
ואחריות
אישית ללמידה המאה ה21-

3.52

3.31

מיומנויות
המאה ה21-
הנרכשות
בכיתה

תשע"ד )(n=108

3.78 3.59

עדכניות וגיוון
בהוראה

3.48 3.47
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4
3.5
3
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1
0.5
0

הוראה
איכותית

תשע"ג )(n=46

)הסולם :בין -1בכיתה עם טכנולוגיה הרבה פחות מאשר בכיתה בלי טכנולוגיה,
ל -5-בכיתה עם טכנולוגיה הרבה יותר מאשר בכיתה בלי טכנולוגיה(.

מהתרשים עולה כי לדעתם של התלמידים בחט"ב הטכנולוגיה תורמת בכל התחומים עליהם
נשאלו ובעיקר בנושא של עדכניות וגיוון בהוראה ,וגם בתחום של רכישת מיומנויות המאה ה,21-
מוטיבציה ללמידה ואיכות ההוראה .מגמות אלו יציבות בין השנים תשע"ג-תשע"ד.

השפעת ההטמעה של הטכנולוגיה על מהלך השיעור – תצפיות בשיעורים
במהלך שנת הלימודים תשע"ד נערכו תצפיות בבית הספר ,בשיעורים שבהם נעשה שימוש
בטכנולוגיה להוראה וללמידה .התצפיות נותחו באופן שיטתי בהתייחס לארגון הלמידה ולאפיון
מיקוד הלמידה והאינטראקציה הנעשית בשיעור בין המורים והתלמידים.
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תרשים  :3חט"ב – ממוצע ארגון הכיתה בשיעור
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התארגנות

מהתרשים עולה כי עבור מורה  2כ 60%-מזמן השיעור בממוצע מוקדש למליאה וכשליש לעבודה
בזוגות/בקבוצות .עבור מורה  1כ 40%-מזמן הלמידה בממוצע מוקדש למליאה ,חמישית לעבודה
בזוגות/בקבוצות ומעל לשליש מזמן השיעור בממוצע מוקדש לעבודה יחידנית.
תרשים  :4חט"ב – ממוצע ממדי אינטראקציה בשיעור
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ללא אינטארקציה

מהתרשים עולה מבנה שיעור דומה בממוצע בין מורה  1ו 2-כך שהשיעור מחולק לכשליש
מהזמן הממוצע ללא אינטראקציה בין המורה והתלמידים ,כשליש ממוקד מורה וכשליש
במיקוד משותף .אין זמן המוקדש בשיעור ללמידה ממוקדת תלמיד.
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במהלך השנה נצפו מגוון פעילויות של המורות בשימוש בכלים טכנולוגיים ובתוכנות שונות וכן
שילוב התלמידים בלמידה והפעלתם.
דוגמאות ממגוון הפעילויות של מורה  – 1שיעורי לשון והבעה – כיתות ז'-ח'
במהלך השיעורים השתמשה המורה במגוון אמצעי המחשה – סרטונים ומצגות – כפתיח לנושא,
כהסבר מפורט לנושא )בנוסף להסברי המורה( וכסיכום נושא .בתצפיות האחרונות עבדו
התלמידים בקבוצות על עבודת חקר בחדר המחשבים וכן על ניתוח תחבירי של מאמרים קצרים
בעבודה יחידנית במחשבים ניידים בכיתה:
לפתח כמה שיותר את השיעורים למתוקשבים באופן שיהיו מעניינים אטרקטיביים ומעשירים את
הלמידה ...מגוון הפעילויות משתנה מעת לעת החל ממצגות פשוטות וסרטונים וכלה בשימוש
בפונקציות של הלוח החכם והכנסת מחשבים ניידים לכל תלמיד ...שיטת ההוראה משלבת טכנולוגיה
או כפתיח לשיעור או לאורך כל השיעור .ככל שההתמצאות בטכנולוגיה מתפתחת כך גם שיטת
ההוראה הופכת פחות פרונטלית ויותר עבודה עצמית של התלמיד.

בחלק מהשיעורים שנצפו נראה כי השיעור בנוי כך שהתלמיד יותר במרכז והמורה משתמשת
בסיכומי התלמידים להקניית ידע:
רוב השיעורים שלי שבודקים כתיבה ,נעשים באופן הבא :הילדים כותבים ,שולחים במשוב ,אני נכנסת
למשוב ומעתיקה את הפסקאות ,מעלה על המסך בשיעור ...יותר מוחשי ...זו שיטה מנצחת.

דוגמאות ממגוון הפעילויות של מורה  – 2שיעורי מדעים – כיתות ז'-ח'
במהלך השיעורים השתמשה המורה במגוון אמצעי המחשה – איורים ,מצגות ,כניסה לאתרים
לימודיים – וכן בדיקת שיעורי בית ותרגול באמצעות ערכות הצבעה:
במהלך השנתיים למדתי לשלב יותר ויותר את הטכנולוגיה הקיימת בבית הספר ואת הפונקציות
השונות הקיימות בה :שימוש בלוח חכם ,שימוש בחדר מחשבים ,שימוש במחשב אישי לכל תלמיד,
שילוב בערכת הצבעה" ,שימוש בילקוט הדיגיטלי" ועוד ...במקום לבדוק סתם את שיעורי הבית
בחוברת השתמשתי בערכות הצבעה.

בתצפיות האחרונות עבדו התלמידים בילקוט הדיגיטלי .כיתה אחת עבדה בקבוצות בחדר
המחשבים ,והתנסו בנושא הנלמד – מעגל חשמלי ,והכיתה השנייה – בעבודה יחידנית ובזוגות
)לפי בחירתם( במחשבים ניידים בכיתה:
שיטת ההוראה לא השתנתה .האמצעים לביצוע שיטות ההוראה השונות כגון הוראה דיפרנציאלית

ועבודה בקבוצות השתנתה.

41

 .3חטיבה עליונה
בתרשימים  1ו 2-שלהלן מוצגים דיווחים משאלוני תלמידי החטיבה העליונה בנושא השימוש
ברכיבי הכיתה החכמה בשנים תשע"ג ותשע"ד.

תרשים  :1חטיבה עליונה
מידת השימוש של המורים ברכיבים שונים של הכיתה החכמה באחוזים(
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לא משתמש -שימוש מועט

מהתרשים ניתן לראות כי השימוש העיקרי הוא בלוחות אינטראקטיביים כאשר בתשע"ד נראה
פרופיל שימוש יותר מקוטב יחסית לתשע"ג – אחוז גבוה יותר של מורים לא משתמשים ואחוז
גבוה יותר של מורים משתמשים במידה רבה ביחס לתשע"ג )הפרש של  10%יותר בכל תחום
בתשע"ד( .כמו כן כ 20%-מהמורים משתמשים במידה בינונית בערכות הצבעה.
בדרך כלל המורה תמיד עושה לנו דברים טכנולוגיים ...לא כל שיעור היא משתמשת אבל הרבה פעמים,
לפחות פעם בשבוע ...והרבה מורים לא עושים לנו את זה )תלמידים(.

 10מספר התלמידים שהשיבו על השאלון )חט"ב וחט"ע( :תשע"ג= 46תשע"ד = 108
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תרשים  :2חט"ע– עמדות התלמידים כלפי הוראה ולמידה בכיתה עם אמצעים טכנולוגיים
בתשע"ג ובתשע"ד
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3.07 3.23

3.2 3.19

3.19 3.14

2.63

יישום בבית
מוטיבציה
של מיומנויות
ואחריות
אישית ללמידה המאה ה21-

מיומנויות
המאה ה21-
הנרכשות
בכיתה

תשע"ד )(n=108

עדכניות וגיוון
בהוראה
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4
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3
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הוראה
איכותית

תשע"ג )(n=46

הסולם :בין -1בכיתה עם טכנולוגיה הרבה פחות מאשר בכיתה בלי טכנולוגיה,
ל -5-בכיתה עם טכנולוגיה הרבה יותר מאשר בכיתה בלי טכנולוגיה.

מהתרשים עולה כי התרומה של הטכנולוגיה להוראה וללמידה בעיני תלמידי חט"ע היא בעיקרה
בנושא של רכישת מיומנויות המאה ה 21-בכיתה ,בעדכניות ,בגיוון ובאיכות ההוראה ובפיתוח
מוטיבציה ואחריות אישית ללמידה.

השפעת ההטמעה של הטכנולוגיה על מהלך השיעור – תצפיות בשיעורים
במהלך שנת הלימודים תשע"ד נערכו תצפיות בבית הספר ,בשיעורים שבהם נעשה שימוש
בטכנולוגיה להוראה וללמידה .התצפיות נותחו באופן שיטתי בהתייחס לארגון הלמידה ולאפיון
מיקוד הלמידה והאינטראקציה הנעשית בשיעור בין המורים והתלמידים.
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תרשים  :3חט"ע – ממוצע ארגון הכיתה בשיעור
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התארגנות

מהתרשים עולה כי  80%מזמן השיעור בממוצע מוקדש למליאה בשיעורים של שתי המורות
שנצפו ,כאשר מורה  1מקדישה כחמישית מזמן השיעור בממוצע לעבודה בזוגות/בקבוצות ,ומורה
 2מקדישה כעשירית מזמן השיעור לעבודה בזוגות/בקבוצות ואחוזים בודדים לעבודה יחידנית.
תרשים  :4חט"ע – ממוצע ממדי אינטראקציה בשיעור
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ללא אינטארקציה

מהתרשים עולה כי מעל ל 60% -מזמן השיעור בממוצע הינו ממוקד מורה עבור שתי המורות
שנצפו .מורה  1מקדישה כחמישית מזמן השיעור בממוצע במיקוד למידה משותף וכחמישית
ללא אינטראקציה עם התלמידים  ,ומורה  2מקדישה כשליש מזמן השיעור בממוצע להוראה
ללא אינטראקציה בין המורה והתלמידים ואחוזים בודדים מזמן השיעור למיקוד למידה
משותף בין המורה והתלמידים .לא נצפו רכיבי שיעור ממוקדי תלמיד.
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במהלך השנה נצפו מגוון פעילויות של המורות בשימוש בכלים טכנולוגיים ובתוכנות שונות וכן
שילוב התלמידים בלמידה והפעלתם.
דוגמאות ממגוון הפעילויות של מורה  – 1שיעורי היסטוריה – כיתה י"א
במהלך השיעורים השתמשה המורה במגוון אמצעי המחשה – סרטונים ומצגות – כפתיח לנושא
וכהסבר מפורט לנושא )בנוסף להסברי המורה(.
במרבית השיעורים ,שהתקיימו בחדר מחשבים ,המורה הקנתה לתלמידות מיומנויות שימוש
במסמך משותף ובמצגת שיתופית ,החל ממיומנויות אוריינות מידע ותקשורת ושימוש במייל וכלה
במיומנויות לומד אוטונומי ,וזאת לקראת עבודת חקר שהתלמידות אמורות להכין .השיעורים
כללו עבודה יחידנית ועבודה בזוגות ,ועל התלמידות היה לאסוף חומרים ממקורות מידע שונים,
לסכמם בקובץ וורד ולהעבירם למצגת שיתופית .בשלב האחרון הקבוצות הציגו את המצגת
השיתופית בפני הכיתה.
השיעור היה בהקניית מיומנויות לעבודת חקר שיתופית ...אמרתי להן לרכז את כל החומר בוורד ...כל
מסמך הן משתפות אותי במייל ...הראיתי להן פעם אחת איך פותחים קובץ משותף ,הן קיבלו את
הכתובות שלהן וכל אחת יודעת להיכנס לכתובת ...לימדתי אותן לעשות קישור ...הסברתי להן איך
לשאול שאילתה בגוגל ...היום רציתי להראות להן איך כותבים הערת שוליים ...הן קיבלו רשימת
מקורות ,איך כותבים רשימה ביבליוגרפית ...הבנות יכולות לעבוד בצורה חווייתית ,הן הציגו את
השקופית ולא אני ...הכנת המצגת הייתה ללא רקע קודם .הן לומדות לבד.

דוגמאות ממגוון הפעילויות של מורה  – 2שיעורי אנגלית – כיתה י'
במהלך השיעורים המורה השתמשה בהקרנת סרטונים לפתיחה חווייתית של שיעור ולהמחשת
חומר לימודי בתחום התחבירי או הספרותי ,וכן הפעילה את התלמידים בשיעור על ידי הזמנתם
ללו"א לצורך גרירת מילים/משפטים והשלמת משפטים.
פתיחת השיעור עם משהו חוויתי ...זה הסביר מה זה רעיון מרכזי ואחר כך הם עברו לתרגל ולמצוא
את התשובות לזה .את הסרטון העדפתי לראות ביחד ...כדי לרכז אותם בתחילת השיעור ואז ירגישו
שהם יוצאים למשימה שהיא אישית ולא לפרק אותם מתחילת השיעור ...אפשר להעשיר את ההוראה
ולעשות משהו מגוון יותר – הטכנולוגיה מאוד עוזרת ...כשאני מרגישה שאני תקועה ואני צריכה
להחזיר את התלמידים אליי ,אני שמה מצגת או סרטון ופתאום כולם בפוקוס עליי

בנוסף ,ראתה המורה כחלק מתפקידיה להקנות לתלמידים מיומנויות לשימוש במקורות מידע:
אני כל הזמן אומרת להם :אני מלמדת אתכם איך לדעת ,איך ללמוד ,מה שאתם לומדים ממני ב5-4-
שעות שיש לי זה כלום ...אני נותנת להם תמיד כלים.

נצפו גם שיעורים שבהם נעשה ניסיון לשימוש במחשבים ניידים ובו התלמידים עבדו בזוגות
כשהמטלה הייתה קריאת קטע ובחירת תשובה נכונה מתשובות נתונות.
הניסיון של היום עם המחשבים הניידים ...יש כאלה שפוחדים יותר ,רצו להשאיר את הספר אצלם,
ויש כאלה שקצת יותר נפתחו .היום ראינו שכולם היו מעורבים וכולם עבדו ,לא היה מצב שמישהו
שינסה להיכנס לכל מיני אתרים )אחרים(.
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פתיחת עולמות ואופקים חדשים באמצעות הטכנולוגיה
אני והמנהל החלטנו להכניס את בית הספר לשותפות  ...2000החלטתי ,כמורה ,להוביל את הכיתה שלי
לקשר שהוא רציף עם כיתה בחו"ל ...אמרתי שאני רוצה שלפני המפגש יהיה קשר מטרים בין הבנות
כדי שלא יפגשו באון ליין בסקייפ כשהן לא מכירות אחת את השנייה או שזו הפעם הראשונה שהן
מדברות אחת עם השנייה ,הצעתי לעשות קשר של מיילים בין אחת לשנייה כשלב ראשוני ...הבנות
שלחו אליי את המיילים עם המכתב ,הסברתי להן איך עובדים על מכתב ,מבנה מכתב ...רובן קיבלו
את המיילים וחלקן התחילו להתכתב בקשר רציף ...הפגישה שעשינו הייתה שבוע שעבר דרך סקייפ...
בחדר מחשבים ,ישבנו מול המחשב והמצלמה ,הציגו אחת את השנייה ...ספרו על הווי בית הספר...
הייתה פגישה של כשעה של שיחות ושיר והיכרות ...בלי סיוע המחשב לא היה לנו הקשר הזה.
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