טכנולוגיות בהוראה ולמידה

על אי תאימות השימוש
במצגות בהוראה אקדמית

בתחומי תוכו מסוימים
והושפט גבעוןו ,מכללת בות ברל

ב עשור האחרון עלתה פלאים שכיחות השימוש

בתוכנה להפיק ממנה את מרב הפוטנציאל הטמון בה ככלי

במצגות בהוראה האקדמית ,והתוכנות לבניית

עזר בהרצאות אקדמיות ,כי לדעתו של המחבר "הכול צפוי

מצגות הפכו להיות הכלי הנפו'( ביותר בעולם

והרשות נתונה" .במאמר זה אדגים כי אולי הכול צפוי,

האקדמי

בתוכנה

מבחינת

שימושים

בהרצאות

ובהוראה .

בעקבות זאת נכתבו על שימוש
זה מאמרים רבים ,בחלקם

ביקורתיים  .ראו לדוגמה את
מאמרו של יוסי ברן לגבי
תוכנת המצגות הפופולרית

(, PPT) PowerPoint
ראשי

את

המציג

המבקרים:

שרי

טרקל ,3חוקרת ידועה בתחום
תרבות

המיחשוב,

טאפטי ,4

פרופסור למדעי

המחשב

ייצוגים

ואדוארד

ומומחה

בניתוח

ויזואליים  .לטענתם,

אבל הרשות בהחלט איננה נתונה;

לכל תוכנה וש תכונות הנקבעות
בשלבי עיצובה ,והן קובעות את אופי
פעולתה בכל סוגי השימושים בה.

תוכנות המצגות אינן יוצאות מכלל
זה .המאמר מזהה את התכונות

המובנות של תוכנות המצגות ומציג
מסקנות באשר לתאימות השימוש
בתוכנות להצגה ולהוראה של
תכנים בתחומי דעת מסוימים ,בעיקר
במקצועות מבוססי המתמטיקה.

לשימוש בתוכנת המצגות יש

לא בשימוש בתוכנות בכלל ,ולא

בתוכנת המצגות בפרט .
סוגיית

השימוש

בסוגיה

שמשתמשים

'הושפט נבעון

במצגות

נוגעת
אינם

רבים

מודעים לה :עד כמה הטכנולוגיה
היא "ניטרלית"? האם הטכנולוגיות
הן "רק כלים" וכל מה שאנו צריכים

לעשות הוא "למלא אותן" בתכנים
הנכונים ולהשתמש בהן בדרכים

הנכונות?

או

שמא

הטכנולוגיות

השונות אינן ניטרליות ,כי הן בנויות

לפעול
תמיד

בדרכים
יכולות

מסוימות

להביא

שלא

אותנו

אל

היעד הדרוש לנו? רבים סוברים

השפעה קוגניטיבית מזיקה על המשתמשים .עוד קודם

שבעזרת שימוש נכון ומושכל בתוכנה ,על ידי הכנה

להם זיהה ריצ'ארד פיינמן  5את הבעיות הטמונות בשיטת

נאותה של החומר או בשילוב פדגוגיה נכונה ,ניתן להתגבר

ייצוג המידע המיושמת בתוכנה זו ,והיה אולי הראשון

על הקשיים המתגלים בשימוש בתוכנה ולהכין מצגות

שרמז על האיוולת שבשימוש המרובה ברשימת נקודות

מוצלחות לכל תוכן שהוא .האם סברה זו היא נכונה?

בהתייחסו אל המצגות של נאס"א בחקירת אסון

לכל תוכנה יש מאפיינים ייחודיים שנקבעים כבר בשלב

המעבורת הראשון .ביקורות וטענות כאלו דורשות מחקר

הגדרתה

מדרך

אמפירי מעמיק  ,ומחקר כזה עדיין לא בוצע .

ההסתכלות של יצרני התוכנה על המשימות שהתוכנה

המאמר של יוסי בר מסתיים ברשימה של כללי עשה

אמורה לעזור בביצוען .במאמר הזה אני טוען ,שלתוכנת

ואל תעשה  .מטרת הכללים היא לאפשר לכל המשתמש

ולדומות לה יש מגבלה טכנית שמונעת את

)(,bullets

המצגות

ועיצובה.

PPT

המאפיינים

האלה

נובעים

השימוש בהן בהצגת תכנים אקדמיים מסוימים .מגבלות
טכניות הן מגבלות שאינן תלויות במשתמשים  .הן אינן

ך.

לנ'ו-מד'ה

ניתנות לפתרון בעזרת שימוש מחוכם בתוכנה ,בהתמודדות

ולל'מוד' מ'דענות בב'ת הספר לל'מוד'  Oרב-תחומ" O

עם המגבלה כ"אתגר להוראה יצירתית" או בעזרת שינוי

בטכנולונ'ות מ'דע ותקשורת במכון מופ"ת

התפיסה הפדגוגית של המשתמש .הדרך היחידה להתמודד

פרופ'

'הושפט

נבעון,

מרצה

בתוכנ'ות

במכללת ב'ת ברל וראש ההתמחות למור' מור' O

עם מגבלות התוכנה היא להחליפה בכלי מתאים יותר ,כי
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הרי במזלג לא ניתן ללגום

לנו להציג רעיונות המקושרים ביניהם על ירי פירוט היררכי :

יין.. .

כולנו מכירים את התופעה של מרצים שנרתעים מן השימוש

רעיון מכיל תת-רעיונות וכל תת-רעיון יכול להכיל תת-רעיונות

במצגות וממשיכים ללמר בררך הקלסית של "גיר וריבור ישיר".

משלו .

בררך כלל נוטים לייחס רתיעה זו לשמרנות של המרצים.

שני

מסתבר שלעתים ההחלטה אם להשתמש בתוכנת המצגות

כמקושרים ביניהם רק אם הם מוצגים באותו שקף ולכן הצגת

אם לאו נעוצה בתכונות מובנות של התוכנה ,שמגבילות את

קשרים חייבת להיות מיושמת בשקף אחר בכל פעם  .ההרצאה

השימוש בה כמעט באופן מוחלט .להלן אזהה את המאפיינים

המוצגת במצגת מפורקת אפוא למקטעים של תת-הרצאות,

עם הנררש

אשר כל אחת מהן מבוטאת בשקף יחיר  .זו רוגמה למגבלה

בתחומים

קשיחה של תוכנת המצגות ,שמפריעה לשימוש בה בהוראת

הטכניים
בהוראה

של תוכנות המצגות ואשווה אותם
באמצעות

"גיר

ישיר",

וריבור

במיוחר

רעיונות

או

פריטים

יכולים

להיות

מוצגים

במצגת

מבוססי מתמטיקה .

תכנים במקצועות מבוססי המתמטיקה ,כמוסבר להלן.

העקרונות המבניים של תוכנות המצגות

העקרונות המבניים ההכרחיים בהוראת תכנים

המצגת בנויה כסררה של שקפים בעלי פירוט של תכנים כראשי

במקצועות מבוססי המתמטיקה

פרקים ותוכן עניינים  .המצגת מאורגנת לפי שני עקרונות

כרי להמחיש עקרונות אלה נעיין בתמונה מס' . 1

מבניים :עקרון ההצגה הסררתית

ההצגה ההיררכית

-

-

הנרטיבית בצורתה ,ועקרון

הריאלקטית במבנה שלה .

הפירוש השכיח והבלתי מרויק לתמונה הוא "הרצאה פרונטלית

עקרון ההצגה הטררתית :לפי עיקרון זה ,התוכן מוצג כסיפור
המתחיל בנקורה

מסוימת,

נמשך

ומתפתח,

מה אנחנו רואים בה?

במתמטיקה" .פירוש מרויק קצת יותר ומתאים להקשר שלנו

ומגיע לסיום

הוא "צילום של רגע מריון או הסבר על טקסטים מתמטיים

במסילה רציפה המגישה את התוכן בסרר מסוים .עקרון

בתחום האלגברה הליניארית ,המתבצע תוך שימוש בארבעה

ההצגה הסררתית בא לירי ביטוי בכך שבכל נקורת זמן מוצג

'שקפים ירניים' בהמנית" .לענייננו ,כל לוח מייצג שקף .חשוב

רק שקף יחיר מתוך סררה של שקפים.

להבין שההרצאה אינה מוצגת על הלוח ,אלא מסבירה את מה
את

שמוצג על הלוח  .ומה שמוצג על הלוח הוא טקסט מתמטי

החשיבה הריאלקטית של אפלטון  .6כאן אנו פורצים מעט את

שחייב להיות מוצג לפני הלומרים בררך ויזואלית ומפורשת

גררות הסררתיות הנרטיבית של המצגת כסררה קווית וצרה,

כלשהי  .כל טקסט מתמטי החורג מנוסחה קצרצרה חייב להיות

על ירי הצגת יחסים היררכיים בין הפריטים המוצגים בשקף.

מוצג לפני הרנים בו.

עקרוו

ההצגה

ההיררכית:

בעיקרון

הזה

אנו

מממשים

טקסטים

מתמטיים

הינה

מורכבת,

ולכן

היכולת

בשקף אנו יכולים להציג פריט מסוים ,או תיאור של פריט ,או

הצגת

הסבר מסוים ,בחלוקה לתת-פריטים .חלוקה שכזו מאפשרת

להשתמש בתוכנת המצגות למטרה זו הינה מוגבלת .מרוע
משתמשים בקורסים במתמטיקה ובמקצועות רומים אחרים

תמונה

במערכת של ארבעה ולפעמים גם שישה לוחות ?9,8

1

תמונה אופיינית משיעור במתמטיקה )באלגברה ליניארית(

באוניברטיטה7

משום

שכרי להציג ולהסביר כיאות את הטיעונים הנררשים בריונים
ובשיעורים כאלה ,או לרון בהם בריון קבוצתי ,צריך לאפשר
למשתתפים לראות לא רק את שלב הפיתוח הנוכחי המוצג
על הלוח )למשל ,על ירי המציג בנקורת הכתיבה האחרונה(,
אלא לראות בו-זמנית גם מספר טקסטים קורמים שבהם
הפיתוח תלוי )בררך כלל ,המרצה ,או כל אחר אחר שרן

בטקסט ,שולח את ירו ומצביע עליהם בתנועה אופיינית לכל
המרצים במתמטיקה( ואת הקשרים שביניהם .ללא אפשרות
לראות בו-זמנית את הטקסטים הקורמים לפיתוח האחרון ,לא
ניתן להבינו כלל .ואכן ,בתמונה זו המרצה מצביע בעזרת מוט

ארוך על קטע קורם שבו הוא מתכוון להשתמש כרי להמשיך
בפיתוח הטקסט ,או כרי להסביר רבר מה .

טיעון מתמטי או לוגי אינו סררה קווית של היגרים  .בטיעון
מתמטי או לוגי ,בהוכחה מתמטית ,או בפיתוח של פתרון

מתמטי ,בררך כלל אין זה נכון שכל שורה או פסקה היא
מסקנה לוגית של השורה או הפסקה הקורמת לה  .ולכן השיח
המתמטי או הלוגי הוא מורכב הרבה יותר ממה שתוכנת מצגות
מסוגלת לאפשר להציג ,בהתאם לתכונותיה המובנות ובהתאם
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) U Iהנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

לאמ צ ע י ם העומדים לרשותנו בהצגת המ צ גות.

תמונה

לו נדרשתי להמחיש א ת המבנה ה א ופייני של טיעון מתמטי

מבנה סכמטי של טקסט מתמטי

2

או לוגי  ,ה יי תי עושה זאת באמצעות התרש י ם המו צ ג בתמונה

מט '  .2תרשים זה מציג ארבעה לוחות א ו עמודים רציפים ,עם

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

חומר כתוב ) או מודפט ( שבהם פרוט טי ע ון  .החצ י ם מתאר י ם

א ת הקשרים הלוגיים הל א רצופים שבין חלקי הטיעון  .כל קטע
ירוק הו א תוצאה ח י שוב י ת א ו לוגית של הקט ע ים ה צ בעונ יי ם
המקושרים אל י ו בחצים .החצים הם דו-כיווניים ,כי הם מייצגים

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx

גם א ת הקשר הלוג י ) מהקט עי ם הקודמ י ם אל הנוכח י( וגם את
כיוון הקריאה ) החוזר מהנוכחי א ל הקודמים  (.ההרצ א ה עצמה
א י נה מתומ צ תת בטקטט כזה אלא צר י כה להטב י ר אותו  ,על

תכולתו ועל מבנהו .מכאן ברור שתוכנות המצגות אינן מטוגלות
לאפשר לנו ה צ גת הטבר שמתפרט על טקטט שכזה .
חשוב לציין כי השימוש הבו-זמני ב א רבעה שקפים לפחות
) למשל בארבעה לוחות בכ י תה ( ע דיף לא רק על הש י מוש

במצגות ,אלא

גם

על השימוש באמצעי

למידה

אחרים.

זאת משום שהו א מ א פשר ראייה של טקטט י ם שגם טפר
לימוד א ו חומר אחר המודפט לינ א רית אינם מאפשרים .כדי
לראות בו-זמנ י ת א רב ע ה או שישה עמוד י ם נצטרך לפרק את

ללמד יותר מ א שר התוכנות החדשות .עמדתם מוצדקת לחלוטין

המקור המודפט לדפים ולפרוט אותם לנגד ע י נינו  .לכן דווקא

מבח י נה טכנולוגית.

מבח י נה פדגוגית השימוש בהרצ א ה עם לוחות א חד י ם ע דיף

כל

במקרים כאלה על קרי א ה בטפר א ו על קר יא ת מקורות ברשת

במקצו ע ות א חר י ם  ,א בל ל א ב א ותה ע וצמה ושכ י חות שבהן זה

האינטרנט ס! .
בהרצ א ות,
המתמט י קה

שתואר כאן בנוגע

קורה במקצועות מבוטטי
בדיונים
יש א פו א

יכול להיות

המתמטיקה .ע ובדה

שבחדרי

היא

מבוטטי

הכיתות במקצועות הל א מתמטיים לא נמצ א מטפר רב של

שימוש מ י וחד בטקטט י ם .ואכן

לוחות .אני מצ י ע למתעניינים בשימוש י תוכנה בהוראה לצאת

ובהצגת
אופן

למתמטיקה

נכון

גם

במקצועות

מידע

הרוב המוחלט של המרצים במקצועות ה א לה אינם משתמשים

לשטח  ,למקום שבו מלמד י ם בפו ע ל תכנים בתחומ י ד ע ת שונ י ם,

בתוכנות המ צ גות  ,כ י ל א נ י תן לה צי ג בהן א ת הטקטט י ם האלה .

ולהבחין במבני הטקטטים המשמשים בהם ובטרנטפורמציות

המרצים חייבים להמשיך ולהשתמש בכל י ם הישנים ,כגון

הטקטטואליות המתב צע ות ביחט אל י הם .מבל י לזהות את מבני

מט י רת רשימות מודפטות ל י ד י התלמ י ד י ם  ,י חד עם ש י מוש

הטקטטים יחד ע ם הפעולות המיושמות בהם ,לא ניתן לקבוע

בלוחות הכיתה ומתן הטברים בדיבור ישיר והצבעה על הלוח .

איזו תוכנה י כולה להתאים באופן ממשי לש י מוש בהצגתם א ו

אופן הוראה זה מת אי ם לטקטטים של התכנ י ם שהם א מור י ם

בעיבודם !!.

.2
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