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הן הכלי הנפוץ ביותר להצגת

מערן הרצאה .הן מגוונות את היכולת להמחיש את
נושאי השיעור ,אן האם הן תורמות לשיפור מהותי

של תהלין ההוראה? מאמר זה עומד על הפוטנציאל
הגלום בשילוב מצגות בשיעורים ומציג את הבעיות

מהט היתרונות  eנ  eינוב מצגות בהוראה?
להלן רשימה של ה יתרונות  .המצגת מקדמת:
.בהירןת בהרצאה .הכנת מצגות ממוחשבות מאלצת
את המשתמש לארגן את המידע באופן שיטתי ובהיר ,עם

כותרות ותת-כותרות  .על אף זאת ,יש מצגות שבהן ניתן
להבחין באופן ברור ב'קפיצות מחשבתיות' ובחוטר קשר
לוגי בין שקופית לשקופית .עקב כ,ך מרצה שדרך חשיבתו
איננה בהירה ,גם המצגות שלו לא תהיינה בהירות  .ואולם

הנפוצות בהכנת המצגות ובשימוש בהן בשיעורים.

היות שהכנת המצגת כרוכה בהכנת כותרות וראשי פרקים

ובתמצות רעיונות מורכבים למטפר שקופיות ,מאמץ זה
טכנולוגיות המולטימדיה וההנפשה שהתפתחו מאוד בשנים

האחרונות  ,הן הכלי הנפוץ ביותר כיום להכנת מערך
הרצאה והצגתו .רבים מאנשי הטגל האקדמי משלבים
בהרצאותיהם או בהופעותיהם בכנטים מצגות ממוחשבות,

בדרך כלל תוך שימוש בתוכנת ה t -ח , PowerPoi

כדי

לשפר את תהליך ההוראה ולהגביר את מידת העניין של
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בר

בהרצאה פרונטלית  .לדוגמה ,ניטוח כותרות קצרות עשוי
לתרום להבהרה של הרעיון המרכזי .

•

חיטכןן בזמן .השימוש במצגות חוטך זמן בניהול

השיעור ומאפשר הצגה של תרשימים ,טבלאות ותצלומים .

•

עניין ןטקרנןת  .המצגות משנות את מרקם השיעור ;

המשתתפים  .תוכנת המצגות מאפשרת להעביר באופן

השיעור אינו מוגבל רק לטקטט כתוב על הלוח או על

ויזואלי מידע ומטרים שונים בצורה חווייתית ומרשימה וכן

שקף  ,והמצגת מאפשרת שילוב של ציורים  ,תרשימים ,

להמחיש ולתאר בצורה מדויקת מוצרים ותהליכים  .זאת,

אפקטים  ,מוזיקה וצלילים וטרטונים קצרצרים .שילוב זה

באמצעות טקטטים ,גרפיקה ,קולות ,אנימציות ווידאו .

יוצר שפה עשירה של טימנים המאפשרת לגוון את העברת

התוכנה מאפשרת שליטה בטדר הצגת הפרקים ופרקי

המטרים.

המשנה  ,וגם הצגה והטתרה של התוכן לפי קהל היעד .היא

•

בעלת ממשק ידידותי לעדכון מהיר ופשוט של התוכן  ,קלה

ומנוטחים בבה ירות  .הם יכולים להעתיק את כל מערך

לשימוש ואינה דורשת ידע טכנולוגי רב לצורך הפעלתה .

השיעור למחברותיהם ואינם נדרשים לריכוז ממושך

בדומה למצגת ,גם כל הטכנולוגיות להוראה המוכרות לנו

-

הטלוויזיה והווידיאו ,הרשמקול ,מטול השקפים ומטולי

התמונות למיניהם

-

גיוונו את היכולת של טגל ההוראה

להמחיש את נושאי השיעור  .ואולם השאלה החשובה
היא

-

האם הן שיפרו באופן בטיטי את תהליך ההוראה

והלמידה? תומט אדיטון  ,ממציא מכונת הראינוע שהפכה
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מביא את המרצה להציג תמונה בהירה יותר ממה שמוצג

במרוצת השנים למקרן הקולנוע ,כתב בשנת 1913
ש"בעוד 10

שנים ייעשה כל תהליך הלמידה באמצעים

ויזואליים" .אמירה זו מבטאת רעיון החוזר על עצמו ,בכל
פעם שטכנולוגיה חדשה נכנטת לשימוש המוני  ,והוא

-

שהטכנולוגיה החדשה היא מקפצה להוראה טובה יותר .

עיבןד המידע  .הטטודנטים נחשפים לרע יונות מגובשים

בעיבוד המידע  .מתן עותקי המצגות לטטודנטים הופך את
ההיעדרות של הטטודנט מן השיעור לבעייתית פחות .
.הצגת 'מפת הדרכים' של המרצה .המצגת מטייעת
למרצים להכין מפת דרכים של השיעור ומקלה עליהם
לזכור את מבנה ההרצאה ולשלוט בה  .המצגת מהווה מעין
לוח דיגיטלי המטייע למרצה לנווט את דרכו בשיעור ,ולכן
השיעור מאורגן יותר מאשר שיעור ללא מצגת .

•

יעילןת בניהןל השיעןר .חלק מהמרצים נוהגים

להכתיב הגדרות או רעיונות מרכזיים במהלך הרצאתם.
המצגת מקלה על המרצים ,כיוון שהיא מצמצמת את הצורך
שלהם להכתיב את תוכני השיעור.

מאמר זה מעלה לדיון שאלות אחדות הנוגעות לצד החיוב

והשלילה שבשימוש בתוכנת  tח . PowerPoi

הכרת הבעיות

תאפשר למרצים לערוך מצגות יעילות יותר ולצמצם
את ההשלכות השליליות של כשלים המובנים במצגות
הממוחשבות.

מהו הבעיות ב  eינוב מצגות בהוראה?
להלן רשימה של בעיות אפשריות :

•

פגיעה ביכןלת הריכןז בשיעןר .המרצה עלול להתמקד

במצגת הממוחשבת מבלי להכניט שינויים בשיעור או לגוון
את שיטות ההוראה  .המחקר מראה שאנשים מתרכזים

ביתר קלות בתנאים משתנים מאשר בתנאים קבועים .

הריכוז של המאזינים מתפוגג לאחר 20-15
.1

דר ' י ו טי ב ר  ,ר אש ה יחי דה לקידו ם הה ורא ה .

דקות של הצגת

דברים ללא שינו' . 2כלומר ,שימוש ממושך במצגת לאורך

כל השיעור ,גם אם היא ערוכה היטב ,פוגם ביכולת הריכוז
של המאזינים ,כמו כן ,התדירות הרבה של המצגות בכל
השיעורים עלולה לעורר בקרב טטודנטים תחושת שעמום

עד 40

מילים ,או משך קריאה של כשמונה שניות בלבד,

המצגת גם מעודדת את המשתמשים להטתמך על רשימת

נקודות ) ( bullets

ומשחררת בזאת את הדובר מאחריותו

ומיאוט,

לצרף את כל פיטות המידע יחד,

.הכתבה של מבנה השיעןר ,המצגת שהוכנה מראש

המצגת מצמצמת גם באופן מוגזם את הצגת הנתונים ,

עלולה למנוע התפתחות דינמית של השיעור בהתאם

טבלאות בעיתון יומי מכילות כ  120-פריטי מידע בממוצע,

לתגובות הטטודנטים ,וכך היא מגבילה את מרחבי

וכך הקוראים יכולים להשוות בין קובצי מידע מגוונים,

החשיבה של המשתתפים בשיעור,

לעומת זאת,

.הפנמה רןפפת של חןמר הלימןד  ,מרצים לא מעטים

כ 12-

משתמשים במצגות באופן שגוי

-

הם מקריאים את

טבלאות ב PowerPoint -

מכילות בדרך כלל

פריטי מידע  ,הגרפים והתרשימים מציגים במצגת

נתונים טטטיטטיים חלקיים המעוותים את המשמעות

הכתוב במצגת ללא הוטפת הטברים ומציגים שקפים

המקורית ,

עמוטים הפוגמים בהבנה של חומר הלימוד ,הטטודנטים

כיצד מתעצב הכשל המובנה במצגות הממוחשבות  ,והאם

אינם נדרשים למאמ'( כלשהו בארגון הדברים בלשונם

ניתן להתמודד עם הרדידות ועם השטחיות שהוא כופה

הם ,לעומת זאת ,בשיעורים ללא מצגת ממוחשבת הם

על המשתמשים? ניטיון להציג רעיונות מורכבים כרוך

נדרשים להקשיב למרצה ולטכם את דבריו בשפתם ולעתים

בהכרח בהצגה של תמונה מלאה ,מקיפה ויטודית של

מבקשים מהמרצה הבהרות על רעיונות בלתי ברורים ,

הטוגיה הלימודית  ,הנאמנות לתמונה מקיפה מחייבת

כשטטודנטים רושמים הערות במהלך ההרצאה ,מתרחש

הצגה של פרטים רבים ,ובהרצאה פרונטלית המרצה יכול

גם תהליך של עיבוד המידע  ,הם נדרשים לרמת חשיבה של

להציג את כל הפרטים בעל-פה  ,לעומת זאת ,הצגת כל

הבנה ולא רק של ידע או זכירה  ,הם מנטחים את הרעיונות

הפרטים במצגת ממוחשבת יוצרת עומט מידע בכל שקופית

בשפה שלהם  ,בהעתקת השקפים של המצגת מצטמצמת

ובמטפר השקופיות במצגת כולה  ,מצגת עמוטה תכביד על

מאוד המעורבות של הטטודנטים בעיבוד המידע ,וצמצום

קהל הטטודנטים הן בהעתקת החומר והן בעיבודו במהלך

זה עלול לפגוע ביכולת העיבוד וההפנמה שלהם,

השיעור  ,הרצון להציג תמונה כללית ובהירה מאל'( אותנו

.הצגת תמןנה חלקית  ,קיים כשל מובנה במצגות

לוותר על הפרטים ,

הממוחשבות; אחד האילוצים שלהן הוא המטר הקצר או

במתח הזה שבין עריכה של מטרים בהירים וקליטים לבין

"עיקרי הדברים" על חשבון העמקה והרחבה של רעיונות,

מטרים מורכבים ,שהטטודנטים מתקשים בעיבודם ,יש

עד כדי כך שמתעורר לעתים רושם של שטחיות  ,המצגת

מאלצת את המשתמשים להטתמך על

נקודות ) (bullets

מורכבים לכותרות וכותרות משנה ,כתוצאה מכ,ך במקרים

כך שתוצג התמונה המלאה בנושא הטוגיה הלימודית ,

רבים הטטודנטים נחשפים לתמונה חלקית ומעוותת  ,עקב

אמנם קיים קושי להתמודד עם הכשלים המובנים במצגת ,

כ,ך תהליכים מחשבתיים מעמיקים בין המרצה לטטודנטים

אך ניתן לצמצם את השגיאות הנפוצות על-ידי שילוב

שמוצגים באמצעות

 tח , PowerPoi

המציגים שקף יחיד ומדברים עליו במשך זמן ממושך ,

 eימו e e

מרצים אלו שחררו את עצמם מכבלי המצגת  ,ואין מדובר בהם ,

לחיזוק טענה זו ניתן להטתמך על דוח ממצאים של ועדת
החקירה  ,שמונתה באוגוטט

כי הליקוי בקצף הבידוד של המעבורת "קולומביה" הוא

להיות נינוחים ושוטפים ,כשפניהם מופנים אל הקהל ,

הגורם העיקרי לאטון ,ואולם דוח ועדת החקירה הצביע

ב  .גילןי המידע כןלן מראש  ,מרצים המעוניינים להציג

על גורם נוטף לאטון ,שלא היה צפוי כלל

, PowerPoint

ועדת החקירה של נאט"א טענה שאנשי

נאט"א מטתמכים יותר מדי

על PowerPoint

לצורך הצגתו

את 'מפת הדרכים' של הרצאתם כדי להגביר את בהירות
ההרצאה ומציגים את כל מערך השיעור בהתחלה ,פוגמים
ברמת הטקרנות והעניין בשיעור  ,רצוי להציג את הכותרות

של מידע מורכב במקום להשתמש בכלים המטורתיים של

של מבנה ההרצאה בניטוח כללי ולעתים באמצעות

דוחות טכניים כתובים  ,כשמהנדטי נאט"א הבחינו ,במהלך

שאלות  ,לדוגמה ,בהרצאה שעוטקת בכריזמה ובאישיות

הטיטה של המעבורת ,בליקוי אפשרי בכנף המעבורת,
הם הציגו את האבחנה שלהם באמצעות המצגת ,המטפר

.בC
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עין ממושך עם מטך המחשב ופוגמים ביצירת הקשר עם

המעבורת "קולומביה"  ,בדוח זה הוצגה המטקנה הצפויה,

-

ויייי-ן

ב: PowerPoint -

הטטודנטים ,יש מרצים המדקלמים את המצגת במקום

תוכנת

=

גוי במצגות

להלן אחדות מהשגיאות הנפוצות בשימוש

, 2003

;::ו

מצגות ,

א .חןסר קשר עם הסטןדנטים  ,יש מרצים היוצרים קשר

לחקור את אטון

יי-
ו-

לצמצם את המתח בין שתי האופציות היא הכנת מצגת

בהצגת התכנים ,וכך המשתמשים מתמצתים רעיונות

מפנים את מקומם לתקצירים של מאמרים ומחקרים,

.בr

למורים נטייה לבחור באופציה הקלה יותר  ,דרך אפשרית

בהירה וקליטה )קלה לעיבוד( וליווי כל שקופית בהטברים,

עם זאת ,יש מרצים

=
-.

הדובר ואמורה לעטוק במרכיבי הכריזמה  ,לא מומל'(
לכתוב  :מרכיבי הכריזמה הם

א .. ,ב.. ,

וכו ',אלא להטתפק

הרב של השקפים המורכבים ממשפטי מפתח קצרים ,

בכותר כללי ומטקרן  ,כגון " :פענוח הצופן הכריזמתי",

שהיו עמוטים בנקודות ובקיצורי מונחים  ,הפך את המצגת

הבעיה מתעצמת ,כאשר מרצים חושפים שקופית אחת,

למבולבלת ,עד שהיה כמעט בלתי אפשרי להבינה ,והמידע

אבל כל החומר נחשף בבת אחת ,והטטודנטים מגלים מה

שהוצג בה התגלה כשטחי וחלק' , 3

יהיו השלבים הבאים ,לפני שהמרצה מצליח להתייחט

אדוארד טאפט  , 4תיאורטיקן ונביא זעם של נושא הצגת

אליהם  ,במקרה כזה השומעים כבר יודעים על מה

המידע בעידן הדיגיטלי ,טוען שתוכנת המצגות מאלצת

המרצה עומד לדבר ,ולכן הוא מוצא את עצמו ב'פיגור'

את המשתמשים לעוות את הנתונים עד כדי חוטר הבנה ,

מתמיד אחרי הידע העכשווי של השומעים  ,הפער הזה

לדוגמה  ,הרזולוציה הנמוכה של השקף מאפשרת לכלול בו

פוגם ביעילות ההוראה והופך את המרצה למיותר ,ואולי

עב הגובה  5המסבוב האקדמו המכבבה במונהב

47

אף לטרחן קמעה .אפשר כמובן להתמודד עם בעיה זו

ולאפשר לטטודנטים לעקוב אחר השקפים וכך לפטור

באמצעות תכנון כל שקף ,כך שהמידע יופיע בו צעד

אותם מהצורך להעתיקם בשיעור? חלוקת תדפיטי המצגות

אחר צעד  .רצוי להציג שקפים שרק יעוררו עניין וטקרנות

)ולא תקציר ההרצאה ,שעליו חלים כללים אחרים( עשויה

לשמוע רעיונות חדשים ושונים ,על בטיט מה שכבר ראו

להקל על הטטודנטים ,שלא יידרשו לרשום את דברי

הלומדים בשקפים קודמים .

המרצה ,ולאפשר להם ליטול חלק פעיל בשיעור  .במצב

ג .עןמס אפקטים ןפעלןלים .יש מרצים המעמיטים

כזה הטטודנטים נדרשים להקשבה בלבד או ליתר דיוק

אפקטים ופעלולים חזותיים בהרצאה או עושים שימוש

להאזנה טבילה  .המצגת שמונחת לפניהם מהווה עוגן

מוגזם

בWord Art -

בצבעים עזים ובגופנים שונים ,אף כי

לטטודנטים ,גם לאלה שהקשבתם רופפת במהלך השיעור .

אלה אינם משרתים את תוכן ההרצאה ומטיחים את דעתם

לעומת זאת  ,אי-מטירת המצגות לטטודנטים תיאלץ אותם

של הטטודנטים מתוכנה.

לרשום את דברי המרצה ולעבד את הנושא למבנה ולתוכן

נשמעת גם ביקורת על השימוש במצגות בכנטים ובימי
עיון ,כאשר השימוש הוא מופרז ושגוי  :המרצים מציגים

שקופיות עמוטות מידע המנוטח בכתב ומקריאים בקול את
הטקטטים שבשקופיות .ברוב המקרים קצב הקריאה אינו

הולם את קצב עיבוד המידע של קהל המאזינים  .הדקלום
המשמים המלווה את הטבלאות ואת תרשימי הזרימה,
הטקטטים המייגעים והאפקטים הקוליים הנשמעים ברקע
מעוררים געגוע למרצים שמדברים בעל-פה מבלי להיצמד

בשפתם הם  ,וכך החומר נעשה משמעותי עבורם  .אם כ,ך

כיצד ראוי לנהוג? הדרך היעילה ביותר היא לטפק מראש
לטטודנטים תקצירים שבהם מופיעים הרעיונות העיקריים
או 'מפת דרכים :וכך רק הטטודנטים שנכחו בשיעור ,יבינו

את התקציר  .חלוקת מצגות מלאות ומקיפות בתום השיעור
אף היא פוגמת בתהליך הלמידה; הטטודנטים היודעים
שהמרצה ימטור להם את המצגות בתום השיעור ,נוטים
שלא להעתיק או לטכם את דבריו במהלך השיעור .

לדף שלפניהם ,מיישירים את מבטם לקהל ,מעשירים את

לטיכום  ,המשתמשים נאלצים להתאים את המטר למדיה .

הופעתם על-ידי טטיות קלות מהנושא ובעיקר מאפשרים

השינויים בהרצאה מתרחשים בעקבות שינויים באמצעי

למאזינים לקלוט את דבריהם .

ההמחשה שבהם משתמשים בשיעור .המדיום הוא

הדומיננטי; הוא זה שקובע את אופי ההרצאה ולא המטר .

 eומו e

ועול במצגות

להלן רעיונות לצמצום הכשלים הנפוצים בשימוש במצנות
הממוחשבות:

למרות הביקורת על השימוש במצגות ממוחשבות
אי-אפשר להתעלם מתרומתן להצגה קלה וברורה של

מטרים מורכבים וקשים להבנה  .את ההאשמות ,שהמצגת
מגלמת רדידות ושטחיות ,ניתן למזער באמצעות הוראה

 •1הצגת מידע מןרכב  .כיצד ניתן לשמור על תמונה

ב"שני קולות" המשולבת במצגת הממוחשבת  .אמנם

בהירה ולהימנע מעומט מידע? ניתן להכין את המצגת

המדיום הוא המטר ,אבל הוא לא כל המטר  .יש דרכים

ב " שני קולות"

-

הקול הראשון בצבע אחד ,ובו המטגרת

לתמונה כולה ,והקול השני ,שיוצג בצבע שונה ,הוא קישור
פשוט מן המצגת לדפי מידע המשלימים את התמונה,

רבות להעביר את המטר  .מוח האדם הוא דבר מורכב
המעבד מטרים בדרכים מגוונות .

קיים מתח בין השימוש במצגת המעמיד בראש הבניית

ככל האפשר .מרצים צריכים למצוא את הדרך לגשר בין

מטרים קלים ופשוטים לבין האידאה האקדמית הדורשת

ההתמודדות עם עומט מידע ומטרים מורכבים לבין הצורך

מהטטודנטים להתמודד עם מטרים מורכבים .המתח הזה

בהצגת מידע באופן קליל  ,פשוט וקליט .
הכןל צפןי ,ןהרשןת נתןנה  .אמנם הכול צפוי

•2
 -המרצים

עורכים מצגת לקראת השיעור המתוכנן ,אבל

מהווה אתגר להוראה יצירתית  .ההתלבטות אינה מחייבת
בהכרח בחירה של אחת האופציות ,אלא מזמינה משא
ומתן על עיצוב השיעור ועל דרכי ההוראה באקדמיה.

הרשות נתונה בידי המרצה לשנות את מהלך השיעור.

האתגר בשילוב טכנולוגיות המולטימדיה הוא קיום הוראה

כדאי מאוד ,ולעתים אף הכרחי ,לחרוג מהשיעור המובנה

מעניינת ומגוונת תוך שמירה על רמות חשיבה גבוהות

•

והמתוכנן ,להטתגל להתפתחויות בשיעור ולכבות את
המחשב! !לוותר על המצגת למרות התכנית המובנית.

•3
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עריכה מקצןעית  .מצגת יכולה להיות מקפצה

להצלחה או לכישלון צורב של שיעור או הרצאה .מאמץ
ארוך וממושך בהכנת המצגת יכול לרדת לטמיון אחרי
דקות אחדות של טעויות  .לכן ,תהליך ההוראה מחייב
בחינה מתמדת של שילוב מצגות ממוחשבות בשיעורים
ובימי עיון  .צריך להתאים את דרך השימוש לקהל היעד,
לטגנון הלמידה של הטטודנטים ,לחומר הנלמד ,למטרות
ההרצאה ,לשיטה הפדגוגית וגם לכישורי הפרזנטציה של

המרצה  .על המרצים לבחון בתום כל שיעור אם המצנת
ענתה על הצרכים הרלוונטיים שלהם ושל הטטודנטים .

חשוב לערוך מחדש את המצנת לאור הניטיון הקודם ולאור
הצרכים החדשים והמידע שנאטף בשיעורים .

 •4נגישןת לסטןדנטים  .שאלות שמרצים מתלבטים
בהן רבות הן אלה  :האם להציג את המצגות באתר הקורט
באינטרנט? האם לחלק לפני השיעור את תדפיטי המצגת
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