כםה כדאי ככנות אתר אינטרנט
םכווה כ pורס?
ה  geעת
מוט' פרנק , l

ה eימוe

במוכטימדיה עכ הכמידה

הטכנ' /ו

מאמר  rה הנו ה  eלי  eי בסדרת מאמריס א  eר דנה

המוצג בפורמט  1ם שונ  1ם ובמגוון אמצע  1ם טכנולוגיים.
בהתאם לכך נ  1תן להתייחט למולט  1מד  1ה בשלוש רמות :

ביתרונות הפדגוגייס  eניתו להפי ) jמאתרי אינטרנט

•

מלוויס ל ) jורסיס .המאמריס ב  eני הגליונות

חזותי( .

•

ה ) jודמיס  eל על הJובה עס ) jו בלמידה פעילה

•

וכדומה( .

במאמר זה אתייחט בעיקר לרמות החוש  1ת והטמ  1וט  1ת.

האינטרנט  eל ה ) jורס ,ובה  eפעה  eיכולה להיות

מור  1ם רב  1ם מנ  1ח  1ם ,שטב  1בת למ  1דה העש  1רה באפקט  1ם

ל  eימו  eבמולטימדיה על הלמידה .במח ) jר נמצא כי

ו  1זואליים וקוליים תוך ש  1מוש באמצע  1ם כמו אנ  1מצ  1ות,
ו  1דאו ולומדות א  1נטראקט  1ב  1ות  ,מטפיקה כשה  1א לעצמה

באפ ) jטיס איננו בהכרח בעל ה  eפעה

לק  1דום תהל  1כ  1ע  1בוד קוגנ  1ט  1ביים ובניית  1דע .אולם,

חיובית על הלמידה ,ולכו ה  j)eעה רבה בטכנולוגיה

נמצא במחקר שש  1מוש באפקט  1ם א  1ננו בהכרח בעל
השפעה ח  1וב  1ת על הלמ  1דה ולכן ,השקעה רבה בטכנולוג  1ה

איננה ערובה להצלחה .כדי לה  eיג ה  eפעה רצויה
על הלמידה

א  1ננה ערובה להצלחה  .כדי להש  1ג השפעה רצו  1ה על

לתכנן נכוו את אופו הצגת המידע.

המאמר מציג את התנאיס

הלמ  1דה  1ש לתכנן נכון את אופן הצגת המ  1דע ולהתייחט
לה  1בט  1ם החושיים והטמיוטיים.

הנדר  eיס ב  eימו e

במולטימדיה לה  eגת אפ ) jט חיובי על הלמידה.

e

הו Oפת תמונות כטק Oט וה פעתן

נ  1תן למצוא כ  1ום ,בטפרות המחקר  1ת ,מטפר רב של

בא  1נטרנט לצרכ

הוראה .רב  1ם מן המאמר  1ם מתייחט  1ם

מ  1דע

מ  1לול , 1

כתוב או קולי ,המוצג בש  1לוב עם תמונות

וא  1ור  1ם ,מקדמ  1ם את הלמ  1דה ,מצאה  3שהלמ  1דה

ל  1תרונות ארגוניים ותפעוליים שנ  1תן להפיק מאתר

מוט' פרכק

עכ הכמודה
טדרה של נ  1טויי מעבדה שבדקה את התנא  1ם שבהם

מאמר  1ם המנתח  1ם את  1תרונות ומגבלות הש  1מוש
1

רמה טכגדת  .הצגת המ  1דע באמצע  1ם טכנולוגיים
מגוונ  1ם )מחשב  1ם א  1שיים ,רשתות תקשורת ,צג  1ם

מאמר  rה עוס ) jביי eומי המולטימדיה באתר

יe

רמה סמדוטדת . 2ייצוג המ  1דע בפורמט  1ם שונ  1ם
)טקטט ,תמונות ,אנ  1מצ  1ות ,ו  1דאו( .

ואינטרא ) jטיבית ,ובה  eפעת המ  eוב על הלמידה.

ה  eימו e

רמה חושדת .הצגת מ  1דע רב-חוש

1

)מ  1דע

קול , 1

מ  1דע

א  1נטרנט של קורט .כך למשל הנ  1מוק של "נג  1שות בכל

משמעות  1ת  1ותר בתנא  1ם הבא  1ם :כאשר המ  1דע מוצג

מקום ובכל זמן" הנו השכ  1ח ב  1ותר  .אך מה קורה ללמ  1דה?

במ  1ל  1ם ובתמונות )בהשוואה למ  1דע המוצג במ  1ל  1ם בלבד(;

האם ,למשל ,ההבנה של תלמ  1ד  1ם הלומד  1ם נושא מטו  1ם

כאשר המורה מדג  1ש את העיקר )ולא מצ  1ג תכנ  1ם שהם

באמצעות הא  1נטרנט טובה  1ותר מן ההבנה של תלמ  1ד  1ם

פחות רלוונטיים(; כאשר המ  1ל  1ם הכתובות נמצאות בטמון

הלומד  1ם את אותו נושא בש  1טות מטורת  1ות? ואם כן

-

לתמונות המתא  1מות; וכאשר המ  1דע מוצג בשפה מדוברת

בא  1לו תנא  1ם? ומה עם ה  1דע  ,המ  1ומנו  1ות והה  1שג  1ם

ולא בנ  1טוח  1ם פורמליים .הטבר אפשרי לממצא  1ם אלה

הל  1מודיים? מהם ה  1תרונות הפדגוגיים שנ  1תן להפיק

הוא שהלמ  1דה משמעות  1ת  1ותר כאשר המ  1דע נקלט בשנ

מאתר א  1נטרנט מלווה לקורט?
מאמר זה הוא השל  1ש  1בטדרת מאמר  1ם העוטק  1ם באופן
מ  1מוש של  1תרונות פדגוגיים שנ  1תן להפיק מאתר א  1נטרנט
המלווה קורט  .בגל  1ונות הקודמ  1ם של על הגונה נדונו
ממדי הלמ  1דה הפע  1לה והא  1נטראקט  1ב  1ת והמשוב .בג  1ל  1ון
זה נעטוק בהשפעת הש  1מוש במולט  1מד  1ה על הלמ  1דה.
המונח ימולט  1מד  1ה' מתייחט לש  1לוב מ  1דע רב-חושי,

ערוצ  1ם

-

שמ  1עת  1וחזות , 1וכאשר הלומד  1ם מפנ  1ם תשומת

לב רבה הן למ  1ל  1ם והן לתמונות ,ומבצע  1ם א  1נטגרצ  1ה בין
הייצוג  1ם המ  1לוליים לבין הייצוג  1ם התמונתיים וב  1נם לבין
 1דע קודם .

בנ  1טו  1מעבדה אחר נמצא שהוטפת תמונות לטקטט לא
תמ  1ד מוע  1לה ללמ  1דה .הוטפת תמונות לטקטט נמצאה
כ  1ע  1לה ללומד  1ם בתנא

1

שהתמונות מוצגות בצורה

התואמת ה  1טב את מטלת הלמ  1דה ,וא  1לו הוטפה לטקטט

ו.

דר' מוטי פרנק .ראש המרכז לקידום ההוראה.

1

של תמונות שא  1נן מותאמות ה  1טב למטלת הלמ  1דה
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איור  :נתן הלפרן

משפ  1עה באופן של  1ל  1על הלמ  1דה  .מטקנת החוקר  1ם ה  1א
שכד  1להש  1ג השפעה ח  1וב  1ת על הלמ  1דה  1ש לתכנן ה  1טב

ובזהירות את הוטפת התמונות

לטקטט • 4

אחר  1ם  .במחקר נמצא גם שלמ  1דת תכנ  1ם ותהל  1כ  1ם
בכ  1מ  1ה ,תוך ב 1צוע

נ  1טו 1

מעבדה אמיתי 1 ,ע  1ל  1ם  1ותר

מביצוע נ  1טו  1וירטואלי .

לווה 7הראה שלש  1מוש באנ  1מצ  1ות אין בהכרח השפעה

ה eפעת ה  eימו e

ח  1וב  1ת על הלמ  1דה ,והש  1מוש בתמונות טטט  1ות בתוטפת

באנימציות

ט  1מונ  1ם קונבנצ  1ונליים )כמו ח  1צ  1ם( לת  1אור תופעה

עכ הכמידה

ד  1נמ  1ת ,מטפיק ל  1צ  1רת הבנה .לווה מצא גם שכד

מתכננ  1אתר  1א  1נטרנט ל  1מודיים מוט  1פ  1ם ,במקר  1ם לא

1

שלאנ  1מצ  1ה תהייה השפעה ח  1וב  1ת על הלמ  1דה צריך

מעט  1ם ,אנ  1מצ  1ות לטקטט המתארות תופעה ד  1נמ  1ת .

לאפשר ללומד של  1טה על קצב וכ  1וון התצוגה ו  1ש לצרף

אנימציה ה  1א ת  1אור ד  1נמ  1של תופעה שאותה רוצ  1ם לתאר

לאנ  1מצ  1ה הנח  1ות והכוונות.

ולהטב  1ר  ,והדעה הרווחת ה  1א שש  1מוש באנ  1מצ  1ות

טיכוD

לתמ  1כה בטקטט  1ע  1ל  1ותר מאשר ש  1מוש בתמונות
טטט  1ות .ההנחה ה  1א ,שכד  1להבין מצב ד  1נמ  1צריך הלומד

לבנות לעצמו מודל מנטל  1דינמי ,והאנ  1מצ  1ות מקלות על

הש  1מוש בטכנולוג  1ות הוראה מתקדמות כשהוא לעצמו,
א  1ננו מבט  1ח השפעה ח  1וב  1ת על הלמ  1דה  .כד  1להש  1ג

בניית המודל בכך שהן בעצמן מהוות ייצוג דינמי  .זאת

אפקט רצו  1על הלמ  1דה 1 ,ש לתכנן ה  1טב את הש  1מוש

בהשוואה לתרש  1ם טטט  1העשו  1לתרום רק במעט לבניית

בתמונות ובאנימציות בהתאם לממצא  1המחקר  1ם שהובאו

הה  1בט  1ם הדינמיים של המודל .מצד שנ  , 1ייתכן שאופ  1ה

כאן :להצ  1ג את המ  1דע במ  1ל  1ם ובתמונות )ולא במ  1ל  1ם

החולף והד  1נמ  1של האנ  1מצ  1ה דווקא מקשה על הלומד ,

בלבד( ,להוטיף את התמונות לטקטט בצורה התואמת

בייחוד אם אין לו של  1טה על קצב האנ  1מצ  1ה  .השאלה ה  1א,

ה  1טב את מטלת הלמ  1דה ,לאפשר ללומד  1ם של  1טה על קצב

אפוא ,האם ובא  1זו מ  1דה עשו

1

הש  1מוש באנ  1מצ  1ות לטייע

ללמידה .

וכ  1וון האנ  1מצ  1ה ולצרף לאנ  1מצ  1ה הנח  1ות והכוונות וללמד
תכנ  1ם ותהל  1כ  1ם במקצועות מדעיים תוך ב  1צוע נ  1טויי

בנ  1טו  1שערכה לוולטר 5לטטודנט  1ם לפיזיקה ,לא נמצא

מעבדה אמ  1תיים  ,ולא להטתפק רק בנ  1טויים ו  1רטואליים.

הבדל מובהק בהשפעה על הידע וההבנה בין הוטפת

.2

אנ  1מצ  1ות לתכנ  1ם טקטטואליים לב  1ן הוטפת תמונות

טטט  1ות .חוקר אחר 6מצא שהש  1מוש באנ  1מצ  1ות ובקטע
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1

ו  1דאו ה  1ה  1ע  1ל בעיקר לבעל  1 1דע קודם בתחום  .טטודנט  1ם
שה  1ו חדש  1ם בתחום ,התקשו בהבנת הקשר בין התופעה

הנלמדת לייצוג  1ם השונ  1ם שלה ובין האנ  1מצ  1ות לייצוג  1ם

= Semioticש ל תורת הטימנים.

.4
.5
.6
.7

שם ,עמ'

. 156-141

שם  ,עמ י

. 189- 177

שם  ,עמ י

. 226 - 205

שם  ,עמ י

. 176-157
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