
הפעלההוראת
 החינוך השרד מקדם האחרונות בשנים

 יימוד7 ספרי והופך מקוון לימוד נמרץ באופן
 מוכיחים מחקרים אך לדיגיטליים. רבים

 באחוזי פוגעת במסכים מטקסט שלמידה
 פחות והיא קשב, הפרעות בעלי של ההצלחה

 שלא טוענים מהם רבים והמורים? • יעילה
 הטכנולוגי בעידן להוראה הכשרה קיבלו

ויץ ספיר כרמית

W W היל את משאירים לא
חד ומובילים מאחור דים " *

טכנולוגית", וקדמה שנות
החינוך. משרד באתר נכתב

 הלימוד ספרי הופכים האחרונות "בשנים
מחומ נפרד בלתי לחלק הדיגיטליים

המתקד החינוך במערכות הלמידה רי
 אנו בפרט. ובישראל בכלל בעולם מות

בספ שימוש מעודדים החינוך במשרד
 חדשנית. למידה כסביבת דיגיטליים רים

 תורמות הדיגיטליות הלמידה סביבות
התל את שיכשירו מיומנויות לפיתוח

הטמ זה. בעידן ובעבודה באקדמיה מיד
 ללא היא דיגיטליים בספרים השימוש עת

 ביותר המשמעותיים האתגרים אחד ספק
בפנינו". כיום העומדים

 פי על החינוך. משרד באתר חגיגה איזו
 המקוונת־טכנו־ ללמידה המשרד, אנשי

שתר איך לזה תקראו לוגית־מתוקשבת,
 שבהם: הבולטים יתרונות. ורק אך יש צו,

 לעידן ומותאמת רלוונטית "למידה
 בכל מקום, מכל זמינה "למידה המידע",

לימו ו״תכנון קצה" אמצעי ומכל זמן
 תלמיד". לכל מותאם וגמיש, דינמי דים

האומנם?
 וד״ר ברן עדי ד״ר שערכו חדש מחקר

ופסיכו לחינוך מהמחלקה יהודה בן גל
 כי מראה הפתוחה, באוניברסיטה לוגיה

 פוגעת דיגיטלי צג על מטקסט למידה
 קשב הפרעות בעלי של ההצלחה באחוזי
 צורת בין ישיר קשר מצא המחקר וריכוז.
 התלמידים הצלחת ובין המידע למידת
 תלמידים כשלונם. או הטקסט בהבנת

יבי מודפסים טקסטים בעזרת שלומדים
 בהבנתו ויתמקדו הכתוב את יותר טוב נו

 ילמדו אשר תלמידים מאשר יותר רב זמן
דיגיטלי. צג גבי על טקסט באמצעות

 בעלי מהם 45 במחקר. השתתפו 110
הפ ללא מהם 65ו־ וריכוז קשב הפרעות

 התבקשו המשתתפים וריכוז. קשב רעות
 דיגיטלי, או מודפס בפורמט טקסט לקרוא

 מבחן על ענו מכן לאחר זמן. הגבלת ללא
 עוד המשתתפים ביצעו כן, כמו ההבנה.

 ניהוליות: יכולות לבחינת מטלות שתי
בפו קוגניטיבית. וגמישות מתמשך קשב
 הנקרא הבנת ציוני בלבד, הדיגיטלי רמט
 וריכוז קשב הפרעות בעלת הקבוצה של
הקבו של מאלו מובהק באופן נמוכים היו
 שהקבוצה נמצא כך, על נוסף הרגילה. צה

 זמן יותר השקיעה הקשב הפרעות בעלת
 הזמן לעומת המודפס הטקסט בקריאת

הדיגיטלי. הטקסט בקריאת שהשקיעו
 במעבר מתאפיינות האחרונות השנים
 ללמידה מודפס בספר מסורתית מלמידה

המע כיצד דיגיטליים. טקסטים מתוך
 משפיע דיגיטלית בסביבה ללמידה בר
 מצביעים שונים "מחקרים הלמידה? על
טקס למידת של עצמי בוויסות קושי על

מו לטקסטים בהשוואה דיגיטליים טים
 "נראה המחקר. עורכי מסבירים דפסים",

 הרגלי עם נקשרת הדיגיטלית שהסביבה
ומ שטחית וקריאה יעילים פחות למידה

 מאמץ של יותר נמוכה השקעה רפרפת,
שמתב עצמי ניטור יכולת קוגניטיבי,

ומ שנרכש הידע של יתר בהערכת טאת
 הלמידה. זמן של יעיל פחות בניהול לווה

 נמוכים בציונים ביטוי לידי באים אלה כל
הנ כי נמצא בהמשך הבנה. במבחני יותר

בס הלמידה של העצמי בוויסות חיתות
 אשר לומדים מאפיינת הדיגיטלית ביבה

 פני על מודפס מטקסט למידה מעדיפים
דיגיטלי". מטקסט למידה
 שמה להניח שגוי האם יהודה, בן ד״ר
 באשר גם נכון לבוגרים, באשר שנכון

לילדים?
מפו מחקר יש ואכן להניח שגוי "לא

 מחקר שערכה נורווגית, חוקרת של רסם
בין שהשווה ד׳, בכיתה ילדים בקרב

 להסביר "חשוב (בתמונה):1בלא אינה ד״ר
 הרלוונטיות מידת את להעריך איך לתלמידים

 ומתי, להסתמך כדאי מקור איזה על המידע, ואמינות
 אינה שוויקיפדיה מקורות, להצליב שצריך זה על

 ׳העתק־הדבק׳ עושים ושלא לתשובה הבלעדי המקור
שלנו" לעבודה באינטרנט שמצאנו ממה

 בדפוס טקסט בין שלהם ההבנה יכולות
 חד־ די בצורה הראתה היא לדיגיטלי.
 הייתה בנייר הטקסט שהבנת משמעית

מבדיגיטלי". יותר טובה
למה?

 האחד, אפשריים. הסברים כמה "יש
 מרצד למסך חשיפה חזותית. התעייפות

וטל בטאבלטים כמו אחורי אור לו שיש
 מצמוץ, לפחות פיזיולוגית גורמת פונים
 הסבר מתעייפת. העין ולכן דמעות, פחות
 לתחום קשור לשלול, יכולה שאיני אחר,

שכא בעצם אומר זה הלמידה. ויסות של
חו אנחנו במסך טקסט קוראים אנחנו שר

שא ממה יותר אותו מבינים שאנו שבים
 יתר ביטחון לנו יש מבינים. באמת נחנו
 רקפת פרופ׳ שמראה כמו שלנו, בידע

 גדול הביטחון במחקרה. מהטכניון אקרמן
השלי ההסבר ממסך. כשלומדים יותר

 עם אנשים קבוצת עם לבדוק שרצינו שי
 קשב לשמר לנו שקשה זה קשב, הפרעות
 בנייר. מאשר במסך, זמן לאורך מתמשך

הב בכלל היו שלא שלנו במחקר ראינו
 להם שיש מי בין מנייר בלמידה דלים

הפ להם שאין אלה לבין קשב הפרעות
ממסך, המבחן את עשו כשהם קשב. רעות

 הזכרתי ולא מובהקים. הבדלים נמצאו
אנח משתנים. הקריאה שהרגלי זה את
 בסביבה מעמיקה פחות קריאה קוראים נו

הדיגיטלית".
 לקרוא לילדים לנג׳ם להמשיך אז

ספרים?
 תחושה אין בגלילה כן. "חד־משמעית

 כמה הדפים, למספר ער לא אתה כמה. של
 עוד וכמה הטקסט בתוך אתה איפה קראת,
לך". נשאר
במ לדיגיטלי לעבור הדחיפות מה אז

החינוך? ערכת
 ומנסים שואלים כחוקרים אנחנו "גם
 לנו שיעזרו מיומנויות לפתח איך להבין
המק בסביבה מיטבית בצורה ללמוד

 נמצאים שאנשים העבודה סביבות וונת.
בתכ משתמשות ויותר יותר היום בהן
 במפעל, לומדה זה אם בין מקוונים: נים
 מטקסט־ שלומדים סטודנטים זה אם בין

 היא הראיה הלאה. וכן דיגיטליים, בוקים
שיתו למידה של לכיוון הולכים שאנו
 לדעת שנוכל וכדי מקוונת, ולמידה פית
 שהיא כדי לפתח צריכים מיומנויות איזה

 לדעת צריכים אנחנו אפקטיבית, תהיה
 משרדי של היעדים בה. יש בעיות איזה

האח בשנים היו האירופי באיחוד חינוך
 את וללמד מקוונת לסביבה לעבור רונות

 התחילו אז אבל הדרושות, המיומנויות
מור היא התמונה מחקרים. להתעורר

כס מקצה האירופי האיחוד ולכן כבת,
בינ מחקר קבוצות ליצירת למחקר, פים

 יהיה שאפשר כדי אירופה, בתוך לאומיות
יותר". מקיפה בצורה הנושא את לבחון

אפסית ברמה ביצועים
בני כי קובע נוסף חדש מחקר

עם שנולדו הנוער בני למיתוסים, גוד



שלרחבבמגווןהתנסויותלסטודנטים

כשיעוריםלאאבללמידה,טכנולוגיות

הקורסיםבתוךכמשולביםאלאנפרדים,

ההוראה".התנסויותובתוך

המורים?אתמכשירמיכלאו,דר

בתוכניתהכיסאות.ביןנופל"זה

שלמפורשתהכשרההייתההתקשוב
התקשוב,בתחוםמומחיםידיעלמורים
דיגיטליותטכנולוגיותלשלבכיצד
היוםההוראה.לקידוםמושכלתבצורה

מק־הוראתעםמשולבלהיותאמורזה

צועות.

$TS1$.מקצועות$TS1$

$DN2$.מקצועות$DN2$לאהמוריםשאותםהיאהבעיה
כדימתאימההכשרהמקבליםבהכרח

איךשידעוכךהזה,הסוויץ׳אתלעשות
שתהיהכדיבטכנולוגיה,להשתמש

כצע־תשמשולאללמידהמשמעותית

צוע

$TS1$כצעצוע$TS1$

$DN2$כצעצוע$DN2$.אסוראבללגוון,בסדרזהבכיתה

מיו־סרטוןלהראותבזה.רקלהסתפק

טיוב

$TS1$מיוטיוב$TS1$

$DN2$מיוטיוב$DN2$יכוללאזהאבלפעם,מדיבסדרזה
הצלח־לאעדייןהיחידי.הדברלהיות
נו

$TS1$הצלחנו$TS1$
$DN2$הצלחנו$DN2$למי־לקדםהטכנולוגיהאתלהביא

דה

$TS1$למידה$TS1$

$DN2$למידה$DN2$מושכלת.בצורהדעתתחומישל

חשובשזהמביניםההחלטותמקבלי

למטרותרביםכספיםבזהומשקיעים

במערכתהתערבותותוכניותמחקר

נעזרים"כיום

עודכלבטכנולוגיה

אתמשרתתהיא

דרההוראה".דרכי

מיכאליניר

להברויתצילום:

כמובהמביניםלאבידהטכנולוגיה

החוק־בהובלתהמחקר,חושבים.שהם
רים

$TS1$החוקרים$TS1$
$DN2$החוקרים$DN2$במח־בכירהמרצהבלאו,אינהדר

לקה
$TS1$במחלקה$TS1$

$DN2$במחלקה$DN2$באוניברסיטהופסיכולוגיהלחינוך

ברקעזיופרופ׳ארזדרהפתוחה,
ביןהקשראתבדקחיפה,מאוניברסיטת
280שלהדיגיטליתהאוריינותמידת

נת־שהיאכפיבינייםחטיבתתלמידי

פסת

$TS1$נתפסת$TS1$

$DN2$נתפסת$DN2$האוריינותרמתלביןעצמי,בדיווח

די־משימותבביצועשלהםהדיגיטלית

גיטליות
$TS1$דיגיטליות$TS1$

$DN2$דיגיטליות$DN2$כימצאהמחקרלמעשה.הלכה

שלהעצמיהדיווחממדדימעטיםרק

בפו־לתפקודםקשוריםהיוהנבדקים

על:
$TS1$:בפועל$TS1$

$DN2$:בפועל$DN2$דיגיט־ביטחוןהפגינוהנבדקים

לי
$TS1$דיגיטלי$TS1$

$DN2$דיגיטלי$DN2$שלהםהמיומנותרמתאתותפסורב
בפועלמביצועיהםיותרהרבהכגבוהה
ולה־לפענחהיכולתכמובמיומנויות

בין

$TS1$ולהבין$TS1$

$DN2$ולהבין$DN2$ומסריםהוראותאינטואיטיביבאופן

גרפייםויזואלייםבממשקיםהמוצגים

גי־שלגדולותכמויותלעבדוהיכולת

רויים

$TS1$גירויים$TS1$

$DN2$גירויים$DN2$ובמהירותסימולטניבאופןומידע

במיוחדכבולטנמצאהפערגבוהה.

נת־אשרחברתית־רגשית,במיומנות

פסת

$TS1$נתפסת$TS1$

$DN2$נתפסת$DN2$שהביצועיםבעודביותר,כחזקה

אפסית.ברמההיובפועל

ההח־למקבליהחוקריםשלהמלצתם

לטות
$TS1$ההחלטות$TS1$

$DN2$ההחלטות$DN2$תו־לבנותהיאהחינוךבמערכת

כנית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$שללפיתוחלתלמידיםהכשרה
החינוכי,בהקשרדיגיטליותמיומנויות

לאורךללמידהכליםלהםלספקוכך
יעיליםולתפקודולהתמודדותהחיים
הכלכ־התרבותיים,החברתיים,בחיים

ליים
$TS1$הכלכליים$TS1$

$DN2$הכלכליים$DN2$בעתיד.והאינטלקטואליים

לכךמשקלישהאםבלאו,דר
מוךאלשנולדובמישמדובר
הטכנולוגיה?

להיותאמוריםשהםמניחים"אנחנו
זהאתומסיקיםמאיתנו,טוביםיותר

בענייניםלשלוטשלהםמהיכולת
בסבי־ללמידהקשורלאזהטכניים.

בה

$TS1$בסביבה$TS1$

$DN2$בסביבה$DN2$.צריךכזאתבלמידהטכנולוגית
מתפ־בהכרחשלאאחרות,מיומנויות

תחות

$TS1$מתפתחות$TS1$

$DN2$מתפתחות$DN2$כש־טכנולוגיה.כשמשתמשים

נותנים

$TS1$כשנותנים$TS1$

$DN2$כשנותנים$DN2$הרבההמטלהמקוונות,מטלות

מסויםלמידעלהגיעמבקשתפעמים

לעשותיותרשחשובמהבאינטרנט.
להעריךאיךלתלמידיםלהסבירזה
שלוהאמינותהרלוונטיותמידתאת

להסתמךכדאימקוראיזהעלהמידע,
מקורות,להצליבשצריךזהעלומתי,

לת־הבלעדיהמקוראינהשוויקיפדיה
שובה

$TS1$לתשובה$TS1$
$DN2$לתשובה$DN2$ממההעתק־הדבקעושיםושלא

שלנו".לעבודהבאינטרנטשמצאנו

הכיסאותבץמפלים

החי־משרדשמציגהיתרונותמניין

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$לאטכנולוגיתלמידהסביבבגאווה

גםבחשבון.המוריםאתגםמביאלגמרי

טכנולוגיז־עוברתהחינוךמערכתאם

ציה,

$TS1$,טכנולוגיזציה$TS1$

$DN2$,טכנולוגיזציה$DN2$מספיקמוכשריםלאעדייןהמורים
לעבורצריכיםועודזובדרךללמדכדי
מספיק.מיומניםשיהיועדדרךכברת

?y

לאמסודרת,הכוונהקיבלתי"לא
אומרתבכלל",ולאמקוונתמבחינה

הייתיהכל"אתביניים.בחטיבתמורה

אוטודידקטית".בצורהלעשותצריכה
היצירתיותעלמספריםאחריםמורים

העניין.לטובתמגייסיםשהם
המכללהרקטורמיכאלי,נירדר

כיטועןאורנים,לחינוךהאקדמית

לטכ־מתייחסתרווחתלקויהתפישה

נולוגיה
$TS1$לטכנולוגיה$TS1$

$DN2$לטכנולוגיה$DN2$בעבר"אםמפדגוגיה.בנפרד
הפיתוחובמסגרותהמוריםבהכשרות

בה־רביםמשאביםהשקיעוהמקצועי

טמעה

$TS1$בהטמעה$TS1$

$DN2$בהטמעה$DN2$כמט־חדשותטכנולוגיותשל

רה

$TS1$כמטרה$TS1$

$DN2$כמטרה$DN2$שהדגשהבנהישכיוםעצמה,בפני

איכותיתלהוראהלהכשרהלעבורצריך

כא־בטכנולוגיהמושכלשימוששעושה

מצעי.

$TS1$.כאמצעי$TS1$

$DN2$.כאמצעי$DN2$,טכנולוגיההכניסוקודםבעבר
טאבלטיםאוחכמיםלוחותלדוגמה

כדיוהשתלמויותהכשרותמגווןוערכו

בע־להשתמשאיךהמוריםאתללמד
זרים

$TS1$בעזרים$TS1$
$DN2$בעזרים$DN2$.והטכנו־ההכשרותבפועלהאלה

לוגיות
$TS1$והטכנולוגיות$TS1$

$DN2$והטכנולוגיות$DN2$חו־ולאמנותקותנותרוהאלו

ללו
$TS1$חוללו$TS1$

$DN2$חוללו$DN2$הואהדגשכיוםלכןבהוראה.שינוי

הפדגו־בהכשרההטכנולוגיותבשילוב

גית

$TS1$הפדגוגית$TS1$

$DN2$הפדגוגית$DN2$.הט־אתשמיםלאכלומר,הכללית

כנולוגיה
$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$,ההוראהדרכיאתאלאבמרכז

בטכנולוגיהונעזריםבמרכז,המיטביות
ההוראה.דרכיאתמשרתתהיאעודכל

מעניקיםאנחנוהמוריםהכשרתבתוך

רואיםכןלאט.מחלחלזהאבלהחינוך,

שי־עלנוסףבמחקריפהבצורהזהאת

לוב
$TS1$שילוב$TS1$

$DN2$שילוב$DN2$היסו־הספרבבתיכרומבוקיםשל

דיים.

$TS1$.היסודיים$TS1$

$DN2$.היסודיים$DN2$ברמהלפדגוגיהדוגמהראינושם

ותוצ־תהליכישמקדמתגבוהה,מאוד

רי

$TS1$ותוצרי$TS1$

$DN2$ותוצרי$DN2$שמחההייתיתלמידים.שללמידה

הזהמהסוגדוגמאותרואיםהיינואם

רואהשאנימהלאזהמקומות.בהרבה

ישהחינוךבמשרדשלי.המחקריםברוב

ואניהאחרונה,בתקופהטובותתובנות

מצדהנכוןלכיווןשהולכיםמרגישה

אתרואיםלאאיכשהושניומצדאחד,

בשטח".מסיביתבצורהזה

החי־"משרדנמסר:החינוךממשרד

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$הב־ואפשרויות.כליםלמוריםנותן

חירה

$TS1$הבחירה$TS1$

$DN2$הבחירה$DN2$בתיישהפדגוגי,הצוותבידיהיא

פיזיים,ספריםעםרקשמלמדיםספר
ספריםעםגםשמלמדיםספרבתייש

כאלווישדיגיטלייםעםוגםפיזיים
דיגיטליים.ספריםעםרקשמלמדים
והחסרו־היתרונותאתישדברלכל

נות

$TS1$והחסרונות$TS1$

$DN2$והחסרונות$DN2$.משא־משקיעהחינוךמשרדשלו

בים

$TS1$משאבים$TS1$

$DN2$משאבים$DN2$הספרבתיאתלהתאיםכדירבים

כדיה־12.המאהשלהטכנולוגילעידן

המשרדמספקמיטבית,הוראהלאפשר

חומרישכוללתבמוריםתמיכהמערכת

שמ־אנושייםמוקדיםברשת,למידה

סייעים

$TS1$שמסייעים$TS1$

$DN2$שמסייעים$DN2$והש־מדריכיםמרחוק,למורים

תלמויות".
$TS1$."והשתלמויות$TS1$

$DN2$."והשתלמויות$DN2$

כמה"יש)בתמונה(:יהודהבןגזידר

הטקסטשהבנתלכךאפשרייםהסברים
הואמהםאחדמבדיגיטלי.יותרטובההייתהבנייר

אורלושישמרצדלמסךחשיפהחזותית.התעייפות

פיזיולוגיתגורמתוטלפוניםבטאבלטיםכמואחורי
מתעייפת"העיןולכןדמעות,פחותמצמוץ,לפחות



 עוברת החינוך שמערכת בזמן
 מחקרים דיגיטליות, לשיטות

 המופיע מטקסט למידה כי מגלים
 והאם פחות. יעילה מסכים על

 שולטים תמיד שלא המורים,
 תלמידיהם, כמו בטכנולוגיה

הפער? את לסגור מצליחים
ויץ ספיר כרמית

ר:
איו
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