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הוראה

ו eיכוב

מח eכי Dניידין-אכח  IטייD
מירי

ברק ,l

א 7נ'ברס' Uת ח'פה

עיצוב תננית לימודים המיישמת ביעילות תיאוריות

)ח  structioח I

 , 1°(Studio-basedהמטפקת טביבת

למידה רב-ממדית שבה הרצאות ,תרנולים ומעבדות

פדגוגיות תון שילוב של טננולוגיות למידה ,מהווה

משולבים זה בזה בשיעור ,הנערך באולם הרצאות נדול.
הוראה בנישה זו מאפשרת למידה פעילה ומעודדת את

ניום אתגר עבור מוטדות להשנלה הגבוהה .בדומה

הלומד לפתור בעיות ,לחלוק ידע עם עמיתים ,לדון

למרבית הקורטים למהנדטים ,הקורט "מבוא

בקשיים ולתת ולקבל משוב מיידי  .11מחקרים קודמים
הראו שלהוראה מבוטטת-אולפן השפעה חיובית על הישני

למחשבים ופתרון בעיות הנדטיות" ב , MIT -המנון

הטטודנטים ,ושהיא מנבירה את התעניינות הטטודנטים

הטננולוגי של מטצ'וטטט ארה"ב ,נלמד עד לאחרונה

בנושאי

בדרן המטורתית של הרצאה-תרגול-מעבדה .מאמר

פרויקט "אוכפו " 1.00

הלימוד • 1 2,10

כמאתיים טטודנטים מפקולטות הנדטיות ומדעיות שונות

זה מבאר ניצד שונה באופן מהותי אופי הקורט

להוראה מבוטטת-אולפן ,על בטיט שימוש במחשבים
ניידים .השינוי לווה במחקר הערנה ,שבחן את

בMIT -

לומדים מדי טמטטר בקורט "מבוא למחשבים

ופתרון בעיות הנדטיות" )קורט

. (1.00

להקנות עקרונות תכנות בשפת

Java

הנדטיות.

השפעת ההוראה מבוטטת-אולפן על הישגי

במתכונתו המטורתית ,הקורט כלל שלוש שעות
שבועיות של הרצאה )בשלוש פנישות ,כל אחת בת שעה(,

הטטודנטים ועל תהליני הלמידה.

שעה שבועית של תרנול ושעתיים שבועיות של עבודה
במעבדת מחשבים ,במתכונתו החדשה

מבוטטת-אולפן"

-

-

"הוראה

כל אחד משלושת שיעורי ההרצאות

השבועיים הוארך לשעה ומחצה ,וחולק ליחידות של

רוח של שינויים נושבת זה כמה שנים במוטדות
להשכלה נבוהה ,בארה"ב ובעולם ,כתוצאה מהשימוש

הרצאות קצרות ולקטעים של תרנול-מעבדה ,המשולבים

ההולך ונובר באינטרנט ובטכנולוניה האלחוטית.

זה בזה  .בנוטף ,ניתנה לטטודנטים שעת תרנול שבועית,

האפשרויות הנלומות בכלים טכנולוניים אלה פתחו עידן

אך בוטלו השיעורים במעבדות המחשבים .

חדש בתפיטת ההוראה האקדמית , 2טביבות

הלמידה , 3

תפקידי המרצה  4ודרכי הערכה של טטודנטים . 5מטפר

אוניברטיטאות מובילות בארה"ב כנון ח  cetoח , Pri
,ח  egie MeLLoח  BerkeLey, Purdue, CarוMIT -
מירי ברק

מטרת הקורט

לצורך פתרון בעיות

מכיוון שכך ,הושאל לכל טטודנט מחשב נייד ,שהטטודנט

יזמו

פרויקטים חינוכיים ששילבו מחשבים ניידים אלחוטיים

כחלק מתהליך הלמידה .

ב, MIT -

המכון הטכנולוני של

מטצ'וטטט ,נחנכו פרויקטים כנון  , 70CW ,6TEALו-
, 7PIVo Tהמשלבים טכנולוניות מתקדמות בחינוך ,ומדי
שנה נוטפים עוד פרויקטים לרשימה זו ,ביניהם פרויקט
"אולפן

" 1 .00

המתואר במאמר זה .

פרויקט "אולפן

" 1 .00

בפרויקט "אולפן

." 1.00

השימוש במחשבים ניידים-

אלחוטיים במהלך השיעורים היה חלק מדרישות הקורט.
התחייב להחזירו בטוף הטמטטר .בכל מחשב נייד הותקנה

תוכנה ייעודית לתכנות בשפת

Java

ומרכיב המאפשר

נישה אלחוטית לרשת האינטרנט .

הוראה מבו  OOת -אוכפן
שני מרצי הקורט וצוות של חמישה עד שמונה מתרנלים
נכחו בכל השיעורים  .כל שיעור נפתח בהרצאה קצרה

נועד לבחון שילוב של מחשבים

ניידים-אלחוטיים בקורט "מבוא למחשבים ופתרון בעיות
הנדטיות"  ,בתוך שינויים בתכנית הלימודים ובנישת
ההוראה  .תהליך עיצוב תכנית הלימודים והפעילויות

בקורט התבטט על הנישה ההבנייתית

)  structivismח  , 9,8(Coשביטודה הרעיון כי ידע נבנה על
ידע קודם תוך התנטות של הלומד ,ולא על ידי "קבלה"
פטיבית .במטרה לערב את הלומד בתהליך הלמידה ,בחרו
מרצי הקורט בנישה של " הוראה מבוטטת-אולפן "

ו  ,דד ' מידי בדק .הפקולטה למדעים והודאתם .

תסונה  :1סרצה סדר'ך סטודנט'ס בסהלך 'ח'דת תרגול-סעבדה

bmiriam@research.haifa.ac.i l

בהוראה סבוססת-אולפן

צתפיות הח  j7lרת  .במטרה לבחון את ההשפעה של
שיטת ההוראה על תהליכי הלמידה ,צפתה החוקרת בכל
השיעורימ וערכה רישומ של פעילות הטטודנטימ בכיתה .
במקביל ,בקצה אולמ ההרצאות הוצבה מטרטת וידיאו
אשר שימשה לצילומ הנעשה בכיתה  .בד בבד עמ ניתוח
תצפיות החוקרת ,נותחו גמ טרטי הווידיאו לצורך אבטחת
איכות הנתונימ ,ושמירה על תו  j7ף ואמינות המח  j7ר .

שאלוו עמדות  .במטרה לבדוק את עמדות הטטודנטימ

תמונה  :2מתרגל מדר'ך טטודנט'ם במהלך 'ח'דת תרגול-מעבדה בהוראה

בתחומ החינוך  ,ומדד עקיבות פנימית

מבוטטת  -אולפן
שנמשכה

10

מקוון )  eח  liח. ( O

השאלון תוקף על ידי שלושה מומחימ

עד

15

דקות ,שבה הטביר המרצה מושג או

היה

-

-

. 0.84

נותוח ותוצאות

המושג שזה עתה נלמד  .בשלב הבא ,שלב התרגול-
מעבדה  ,שנמשך גמ הוא

15-10

פרק התוצאות מורכב משלושה חלקימ שבהמ מובאימ
קטעימ נבחרימ מממצאי המחקר העונימ על שאלות

את התרגיל תוך שימוש במחשב הנייד שברשותמ .
התרגילימ שניתנו לטטודנטימ עטקו בבעיות בתחומ

ויייי-ין
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נושא חדש ,ובטיומה ,הוצג תרגיל הבודק הבנה ויישומ של

דקות  ,ביצעו הטטודנטימ

=
יייי

....
eג
בו

כלפי ההוראה שהתנטו בה ,הוצג בטיומ הטמטטר שאלון

אלפא קרונבך

eג

המחקר .

r:
....
....
=
r:

הנדטה ,מדעימ וניהול ,שילבו טימולציות ,ונלקחו

 . 1ה(!פעת הוראה מבו  OOת-אולפו על הי(!גי ה Oטודנטי D

מ"העולמ האמיתי" של מהנדטימ.

לצורך פתרון התרגיל ,גלשו הטטודנטימ לאתר הקורט,

הטטודנטימ חולקו לשתי קבוצות על פי ציוניהמ בשאלון

הורידו למחשבימ הניידימ קטעי קוד שנכתבו על ידי

המקדימ  j7 .בוצה אחת כללה טטודנטימ שהגיעו ללא ידע

המרצימ או המתרגלימ ,ביצעו בהמ שינויימ ו/או הוטיפו

מוקדמ או עמ ידע מועט בתכנות )  (, N= 117הקבוצה

שורות קוד משלהמ  .בשלב זה ,המרצימ והמתרגלימ עברו

השנייה כללה טטודנטימ שהגיעו עמ ידע בינוני/גבוה

בין הטטודנטימ וטייעו לאלה מביניהמ שהתקשו בפתרון

) . ( N= 54

התרגיל )תמונות  1ו  . ( 2-לאחר דקות אחדות ,כשרוב

כדי לבדוק את השפעת שיטת הוראה מבוטטת-אולפן

הטטודנטימ טיימו לפתור את התרגיל  ,המרצה האחראי

על הישגי הטטודנטימ ,נערך מעקב אחר נוכחותמ

חזר לעמוד בחזית הכיתה  ,דן בפתרון התרגיל ואחר כך

בשיעורימ וחושב מדד 'שיפור יחטי' של הישגיהמ על פי

המשיך ולימד את המושג הבא.

נוטחתו של  .14Hakeהמדד חושב כהפרש בין הציון
בשאלון המטכמ לציון בשאלון המקדימ ,מחולק בהפרש
בין הציון המרבי שניתן היה לקבל )  (100לציון בשאלון

מחקר הערכה מעצבת

הערכה מעצבת )ח ( Formative Evaluatio

משמשת

)שיפור מקטימלי([

לצורך מעקב אחר תהליך ההוראה-למידה בעת

התרחשותו  .במקרה המתואר ,שולב הליך של מחקר
בביצוע הערכה מעצבת לפרויקט " אולפן

, " 1 .00

המקדימ ] .מדד 'השיפור היחטי' נע בין ) 0אין שיפור( ל 1-

במטרה

%Correc~r". test
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-

%CorreC~OSf test
0

100- '1oCorrec~r". test

לטפק נתונימ על מצב קבוצת הלומדימ ,לשמ שיפור

=>< g

תהליך ההוראה-למידה  .המחקר נערך במרכז ליזמות

בתכנות

חינוכי 13

)  ( CECIב MIT -העוטק בפיתוח של

טכנולוגיות למידה והערכה של תוכניות לימודימ משולבות

בשיעורימ מבוטטי  -אולפן היה גבוה יותר ,כך גמ עלה

השיפור היחטי של ציוניהמ )תמונה

טכנולוגיה .

מטרת המחקר הייתה לענות על שלוש שאלות לגבי

. (3

למרות שקשר

ליניארי זה קיימ בשתי קבוצות המחקר ,השיפור היחטי
בהישגיהמ של הטטודנטימ שהגיעו ללא ידע או עמ מעט

הוראה מבוטטת אולפן :

 .1כיצד משפיעה ההוראה על הישגי הטטודנטימ?
 . 2מה השפעתה על התנהגות הלומדימ בכיתה?
 . 3מהן עמדות הטטודנטימ כלפיה?
אוכלוטיית המחקר כללה  171טטודנטימ שהשתתפו
בקורט "מבוא למחשבימ ופתרון בעיות" ,רובמ גברימ

) ( 60%

נמצא ,כי ככל שאחוז ההשתתפות של הטטודנטימ

ורובמ למדו במטלול אקדמי הנדטי

) . ( 60%

רוב

היה גבוה מזה

ידע בתכנות ) = O.72, SD=O . 18ח (, Mea
של הטטודנטימ עמ ידע בינוני/גבוה = O. 64 ),ח Mea
 (, SD=O . 22באופן מובהק טטטיטטית F= 5.81 ),
 . ( p<O . 02מכאן שלמידה מבוטטת-אולפן מועילה בעיקר
לטטודנטימ שהגיעו ללא ידע או עמ מעט ידע בתכנות
)תמונה

(. 3

הטטודנטימ היו חטרי ידע או בעלי ידע מועט בתכנות

 . 2ה(!פעת הוראה מבו  OOת-אולפו על התנהגות

) . ( 68%

הלומדי Dבכיתה
על בטיט התצפיות בשיעורימ ,זוהו חמישה קריטריונימ

ככוהמחקר
שאלונים

-

מ j7דים ומטכם .במטרה לבדוק ידע קודמ

ומטכמ בשפת תכנות

,Java

השיבו הטטודנטימ על

המאפיינימ את השימוש במחשבימ ניידימ-אלחוטיימ

בתהליך הלמידה  .שני מאפיינימ הוגדרו כ"שימוש חיובי "

שאלונימ ,בהתאמה בשיעור הראשון ובטוף הטמטטר.

שהוא שימוש לצורך למידה של שפת

השאלונימ עברו בדיקת תוקף התוכן על ידי שני מרצימ

מאפיינימ הוגדרו כ"שימוש לא מודרך" ,המטיט ממטרות

וצוות של חמישה מתרגלימ .

.Java

שלושה

השיעור .

ני)! .הגובה  4המסינוינ האקדמי המכינינה ינמינהינ
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אחוז השתתפות בשיעורים מבוססיס-טודיו

ת ס ונה

:3

ה  I!.Iיפור היחסי  I!.Iל ה'  I!.Iני הסטודנט'ס כתלות ב  I!.Iיעור הה  I!.Iתתפות  I!.Iלה) Oבאחוד'ס( ב  I!.Iיעור'ס סבוססי-א ו לפן ,חלו j7ה על פי ידע סו j7דס בתכנות.

נמצא ,כי הוראה מבוטטת-אולפן מאפשרת לטטודנטים
לא רק להאזין לדברי המרצה ולטכם את דבריו ,אלא גם

הטטודנטים שהשתתפו במחקר הביעו עמדות חיוביות

כלפי הוראה מבוטטת-אולפן בהשוואה ללמידה מטורתית,

להיות פעילים ומעורבים בתהליך הלמידה .מעורבות

הנימוקים העיקר  11ם היו כי גישה זו מאפשרת קבלת עזרה

הטטודנטים התבטאה בביצוע תרגילים ופתרון בעיות

ומשוב מ  11ד  11ם ,מעודדת הבנה של מושגים מורכבים

הדורשות חשיבה ברמות גבוהות ,כגון אנליזה ,טינתזה

ופותחת אשנב לעולם התכנות ,ממצאים אלו מצביעים על

והערכה .בתהליך פתרון הבעיות הטטודנטים דנו בקש  11ם,

כך שהוראה מבוטטת-אולפן מאפשרת  11שום של למידה

וקיבלו משוב מ  11די מצוות ההוראה כמו גם מעמיתיהם,

הבנ  11תית בכיתות מרובות לומדים ובאולמות הרצאה

מענ"ן לצ"ן  ,כי על אף רמת הקושי הגבוהה של התרגילים

גדולים,

והזמן הקצר יחטית שניתן לפתרונם ,לא ניכרו מתח או

52

חרדה בפניהם של הטטודנטים ,נהפוך הוא ,שיעורים
מבוטטי-אולפן התאפ  11נו באווירה לא פורמאלית ,נינוחה,

שאפשרה חופש דיבור ותנועה של טטודנטים,
על אף היתרונות המרובים המוזכרים לעיל ,ק  11ם חיטרון
מרכזי בהוראה מטוג זה  ,ממצאי המחקר מראים כי

טטודנטים רבים מתפתים לעשות שימוש לא מודרך
במחשבים ,כגון גלישה לאתרים ברשת או התכתבות עם
עמיתיהם  ,מרצים הבוחרים לשלב טכנולוגיה אלחוטית

בכיתתם צריכים לתת את הדעת על כך ,ולהדריך את
הטטודנטים לעשות שימוש במחשבים הנ  11דים רק לצורך
ביצוע המשימה הלימודית,

 . 3עמדות ה Oטוד Jטי Dככפי הוראה מבו  OOת-אוכפו
ממצאי שאלון העמדות הראו כי לטטודנטים עמדות
חיוביות כלפי השימוש במחשבים נ  11דים-אלחוט  11ם ,וכי
הם אינם מעונ  11נים לחזור וללמוד בגישה המטורתית,

טטודנטים ותיקים ,הלומדים בשנתם השלישית או
הרביעית ,הביעו עמדות חיוביות יותר כלפי למידה
מבוטטת-אולפן בהשוואה לעמיתיהם בשנים הראשונות
ללימודים,

בשאלון העמדות התבקשו הטטודנטים גם לתאר בכתב
יתרונות וחטרונות של הוראה מבוטטת-אולפן ,רשימות

הטטודנטים נותחו באופן איכותי ונמצאו שלוש קטגוריות
המ 11צגות יתרונות ללמידה מבוטטת-אולפן ושלוש
קטגוריות המ  11צגות חטרונות )טבלה בעמוד ממול(,
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* "1t was very useful to have זAs around that
could immediately point out your mistakes ".

17%

עזרה ומשוב מיידיים

יתרןנןת

N=125

* "1f 1 was confused about something in
lecture, 1 could ask a זA or professor for
help - the active learning exercise provide
real time feedback ".

ין-ויייי

....
=
r.:

* Actually DO the things we are just talking about
makes lectures less hand-wavy and more concrete."

15%

המחשה של
מושגים והבנה של
מושגית

* "1 really liked the interactive simulations,
especially later in the term with more difficultjsubtle
concepts."
* " זhe active learning exercise provided an
opportunity to use the things we were learning
right when we were learning them ".

21%

למידה בהקשר ל"עולם
האמיתי" של
מתכנתים

* actual code, not pseudo code, real "Getting
used to the look and feel of programming
experience."
* " 1f a זA is not available and you get stuck, it
can be very frustrating ".
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13%

חוטר במשאבים

חסרןנןת

N=116

* "1t was hard to begin coding right after
being exposed to the material for the first
time."
* "Active learning sessions tend to take a lotof
time, and would not be as beneficial to
people who already knew general coding
techniques."

27%

עיכוב קצב התקדמות

של הכיתה

* "1 didn't have enough time to complete the
exercise and became frustrated."
* "Computers are distracting toys."

7%

מחשבים ניידים

אלחוטיים גורמים

* "1t's not too difficult to not do anything while
others are doing the exercise and just
wait for the answer."
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