שימושים בטכנולוגיה בהוראה

ניהול דיונים בשיעורי תרגול
באמצעות שלטים ) ( Clickers
איילת

ויצמו ,1

עליזה מלק  2ואביגיל

ברזילי ,3

הטכניוו

ה הוראה באוניברסיטאות בקורסי היסוד במתמטיקה

I

נוטה ברובה להיות בצורת הרצאה ,בניגוד לעדיפות

רבים להשיב לשאלות ולהשתתף בדיון .

שעולה ממחקרים רבים להוראה "דיאלוגית"

כדי להשתמש בטכנולוגיה ךו בצורה מיטבית יש לשלבה עם

המורכבת מהחלפת דעות ורעיונות בין המורה ללומדים ובין

גישה פדגוגית מתאימה .לשם כך הוצעו כמה מודלים פדגוגיים,

הלומדים
איילת ייצמו

שילוב

לבין

עצמם . 4

דיונים

בעיסוק

במשימות

מתמטיות

הדורשות חשיבה ביקורתית
בעיות

ופתרון

מאפשר

למורה להנחות את הלומדים

לגלות בעצמם את החוקיות
עליזה מלק

בתופעות

המתמטיות

ולבנות ידע מתמטי תקף

ומבוסס .5

אופן ניהול השיח

בהוראה דיאלוגית עשוי
להשתנות בין דיון כיתתי

במסגרת שיעורי תרגול במתמטיקה
בטכניון נערך ניסוי לבחינת ההשפעה

של שימוש בקליקרים )שלטים
אינטראקטיביים( על אופי הדיונים בשיעור ,
על מידת ההשתתפות בהם ועל דרגת

שביעות הרצון של הסטודנטים משימוש
זה .שתי מורות מנוסות העבירו בכיתותיהן

שיעורי תרגול עם קליקרים ובלעדיהם,

השיעורים נצפו וצולמו בווידאו והסטודנטים
מילאו שאלוני שביעות רצון .

לבין דיון קבוצתי או להיות
שילוב של
אביגיל ברזילי

חשש הסטודנטים ממתן תשובה שגויה ומעודד סטודנטים

שניהם •6

ניתן לקדם הוראה מסוג ךה
בעךרת שימוש בקליקרים

)  assroom ResponseוC
.(System

המורה מציג שאלה

עם כמה תשובות אפשריות,

התלמידים

מצביעים

מניתוח הנתונים שנאספו זוהתה שביעות
רצון גבוהה מכמה מדרכי השימוש

בקליקרים  .כמו כן נמצא כי השימוש
בקליקרים בשיעורי תרגול ,תוך התנסות
בפתרון בעיות מורכבות ,מעודד השתתפות

ודיונים המקדמים אצל התלמידים חשיבה

באמצעות הקליקרים על

ביקורתית ולמידה פעילה .

אחת מתשובות אלו ותוצאות

מרביתם

אשר

השימוש

מבססים

את

בקליקרים  9,8,6על

עקרונות פדגוגיים אחדים כמו

הוראה המבוססת על שאלות,

שיח דיאלוגי והערכה מעצבת.
שילוב

הקליקרים
מחייב

השיעור

שאלות

במהלך
בחיבור

ידע

מתאימות

תעודדנה

חשיבה

אשר

ודו-שיח

לימודי  .כן נדרשת מיומנות

בשימוש באמצעי הטכנולוגי
ובניהול דיונים משמעותיים .

כדי

להתמודד

האתגר

עם

העומד בפני המורה  ,פלדמן

וקפוביאנקו  10מציעים מודל
להכשרת

מורים

לשימוש

בקליקרים המבוסס על הבנת
העקרונות של הערכה מעצבתי
שיתוף

והתנסות

פעולה

בטכנולוגיות הנדרשות .
בשנת

לקידום

תשס"ט

יךם

ההוראה

המרכך

בטכניון

ההצבעה מוצגות על מסך גדול בצורת גרף מסוג היסטוגרמה.

פרויקט לשילוב של קליקרים בתרגולים במתמטיקה בלימודי

מחקרים שונים מראים כי שימוש בקליקרים בהוראה מעודד

התואר הראשון .לפני כן התנהלו שיעורי התרגול באופן

מאחר שההצבעה

"מסורתי  ":המתרגל הציג תרגילים על הלוח ופתר אותם

באמצעות קליקרים היא אנונימית ,השימוש בהם מפחית את

תוך שיתוף הסטודנטים בתהליך של שאלות ותשובות .

למידה פעילה ומעורבות של

הלומדים .7

ניסיון רב-שנים מראה כי הסטודנטים המשתתפים בתהליך

.1

ד"ר איילת ויצמו ,המרכז לקיודם ההוראה

.2

ד"ר עליזה מלק ,יועצת הוראה  ,המרכז לקיודם ההוראה

.3

ד"ר אביגיל ברזילי  ,ראש המרכז לקיודם ההוראה

השאלות-תשובות הם לרוב אותם סטודנטים והם מהווים
אחוך קטן יחסית מתלמידי הכיתה  .רוב הסטודנטים לרוב אינם

משתתפים בדיון  .הניסוי בשימוש בקליקרים נועד לבדוק
האם ניתן להגדיל באמצעותו את אחוך המשתתפים בדיון
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וגם לבדוק את ההשפעה של שימוש זה על אופי הדיון המתנהל

העלה כי כאשר נעשה שימוש בקליקרים עלה מטפר הדיונים

בכיתה .

הכולל בשיעור ,וכי רוב הדיונים )  (60%מביניהם היו דיאלוגיים.
בשיעורים של תרגול רגיל ,לעומת זאת ,הדיונים הדיאלוגיים היוו

השיטה הפדגוגית שבה השתמשנו בשיעורי התרגול התבטטה

פחות מ  30%-מכלל הדיונים בשיעור  .נמצא גם כי בשיעורים עם

על המודל של מזור ך .המורה מציג באמצעות מצגת על מטך

קליקרים הייתה עלייה במטפר הטטודנטים המעורבים בדיון

גדול שאלה עם מבחר תשובות ,מהן רק אחת נכונה ,ומקציב זמן

וגם עלייה בפרופורציה של משך זמן הדיון מתוך זמן השיעור .

לחשיבה אישית על התשובה  .לאחר מכן המורה מקציב זמן לדיון

המטקנה היא שלעומת שיעורי תרגול רגילים שהנטייה בהם היא

קבוצתי על התשובה .הקבוצה נוצרת כשהטטודנטים פונים אל

להמעיט בדיונים ,בשיעורים עם קליקרים הדיונים מהווים חלק

עמיתיהם היושבים בקרבתם .עם תום הזמן המוקצב ,הטטודנטים

אינטגרלי ממבנה השיעור.

מצביעים כל אחד בקליקר שלו על התשובה ,המורה קולט את

ניתוח הדיונים מלמד גם שלבחירת השאלות לתשובה באמצעות

התשובות במחשב שלו ומציג היטטוגרמה של התפלגות התשובות

קליקרים יש השפעה רבה על אופי הדיון ושיש תרומה גדולה

על מטך גדול  .לבטוף המורה מקיים דיון כיתתי על התשובות

במיוחד להבנה וללמידה כאשר מרבית הטטודנטים בכיתה לא

וחושף את התשובה הנכונה.

מצליחים להצביע על התשובה הנכונה .בדוגמה המצורפת להלן

מטרות הניטוי היו לזהות כיצד תופטים הטטודנטים את ההשפעה

ניתן ללמוד על התנהלות הדיון לשאלה מטוג כזה שהוצגה בקורט

של השימוש בק ליקרים על למידתם ,ואיך משפיע השימוש

תרגול באלגברה  1שבו השתתפו  63טטודנטים .

בקליקרים על מטפר המשתתפים בדיון ועל אופי הדיון הכיתתי .

הליך הני  Oוי
בניטוי השתתפו שתי מורות מנוטות )אחת מהן היא הכותבת

השנייה של מאמר זה( שלימדו האחת קורט בחדו"א והאחרת

שאלה  :3תהי  Aמטריצה מסךר  .6נתוו כי:

1

-2

rank(A=)4

0

rank(3 1+A)=4 11
 111סכו Dכל  IJמוךה של  Aשווה ל 8-

-2
.IV

קבוצה קבועה של כ  70-טטודנטים לתואר ראשון בטכניון בתחומי

הנדטה שונים ובעלי רקע שונה .בכל קורט הוקלטו בווידאו ארבעת
השיעורים עם קליקרים וארבעה שיעורים נוטפים ללא קליקרים,

A

0

באלגברה .כל אחת מהמורות השתמשה בק ליקרים בארבעה מתוך
 15שיעורי התרגול של הקורט בטמטטר .בכל קורט השתתפה

0

0

-2

אזי:

0

0
א Irace(A)=O .
ב .הךטרמיננטה של  Aחיובית.
נ A .לא לכסינה.

ך .ל A-יש שתי שורות אפס'.D

ולאחר מכן נצפו ונותחו על ידי מחברות המאמר  .לקראת טיום

הטמטט,ר לאחר טיום התרגול עם הקליקרים ,הועבר לטטודנטים

תמונה מספר : 1שאלת רב-ברירה שניתנה לסטוךנט' Dבש'  IJור  DIJקליקר'D

שאלון עמדות לבדיקת שביעות הרצון מהשימוש בקליקרים ,תוך

השוואה של תרגול עם קליקרים לתרגול בלעדיהם.

המורה הקציבה לטטודנטים כשבע דקות להתמודד עם השאלה

באופן אישי ולאחר מכן הם התבקשו להקליק את התשובה .בתום
ממצאים ראשוניים

הזמן המיועד להקלקת מטפר התשובה הוצגה בהיטטוגרמה

טבלה מט'  1מטכמת את הממצאים המרכזיים מתוך ניתוח

התפלגות התשובות שהוקלקו )תמונה .(2

השאלון .טולם הדירוג הוא מ) l -מתנגד בהחלט( ל ) 5-מטכים
בהחלט(,

.N =60

טבלה מס' 1

מטבלה מטי  1עולה שהרוב הגדול של הטטודנטים בכיתה מאמין

שלשימוש בקליקרים יש תרומה גדולה לקידום מעורבותם
בלמידה ושלדיון הכיתתי שנערך לאחר הצגת התוצאות יש תרומה

גדולה להבנתם את החומר  .גורם נוטף שנמצא כתורם במיוחד
ללמידה בפדגוגיה המתוארת כאן הוא מתן זמן לחשיבה אישית

הלמיךה באמצ  IJות שלט' Dהנבירה את המ  IJורבות
של י בלמיךה בהשוואה לתרנול רנ י ל

מהקורס  ,לפנ י מתו התשובה,
את החומר

לפני מתן הפתרון .הדיון עם עמיתים לפני הקלקת התשובה נמצא
אף הוא כתורם להבנה ,אם כי במידה קטנה יותר.

השאלה ס יי  IJלי להביו טוב יותר

4.1
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3.5
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4.1

82

3.9

66

בניתוח צילומי הדיונים התבטטנו על הקטגוריות שמציעים טקוט
ומורטימור l l

לניתוח אירועי שיח בשיעור  .הקטגוריות מתמקדות
3.4
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2.5
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3.4
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הסטודנטים ,מדהה שגיאה טיפוסית של אי-התחשבות בכל נתוני
השאלה או אי-דכירת התנאים המקדימים לקיומו של המשפט
המתמטי הרלוונטי .
כאשר הסטודנטים סיימו להציג את הנימוק שלהם לכל אחת
מהתשובות השגויות ) ב  ',ג ' '(,ד-ו ניהלה המורה דיון קצר על
התשובות ג' ו-ד' והסבירה את הנקודות מהן התעלמו הסטודנטים
ואת שגיאתם .בשלב דה נשארו רק שתי תשובות לבחירה ) א'
ו-ב' (  ,והמורה החליטה שאין טעם לבצע הצבעה חודרת באמצעות
הקליקרים  .לאחר כמה דקות של דיון על שת י תשובות אלו ,חשפה

המורה שהתשובה הנכונה היא א ' .ההליך הדה גרם להפתעה
ולהתרגשות לרוב הגדול של תלמידי הכיתה ,שהצביעו עבור
תשובה שגויה  ,והביא להתלהטות הרוחות בכיתה ולדיון סוער בין

תמונה מספר  :2התפלגות התשובות לשאלה מספר 3

הסטודנטים .

ההיסטוגרמה מראה כי רוב הסטודנטים )  39מתוך  (63הצביעו על
תשובה ג' כנכונה  ,אף על פי שהתשובה הנכונה היא א '.

מסקנות והשלכות

לאחר הצגת ההתפלגות ,נערך דיון בכיתה על כל אחת מארבע

ממצאי מחקר הערכה דה מחדקים ממצאים קודמים באשר ליתרון

התשובות כמתואר בהמשך  .דוהי דוגמה לדיון דיאלוגי ,משום

השימוש בקליקרים לקידום הלמידה וההבנה וגם מביאים עדות

שבדיון נדונו כל התשובות האפשריות .המורה עברה על כל ארבע

לתועלת הלימודית של הוראה דיאלוגית .הדיונים הדיאלוגיים

התשובות לפי הסדר וביקשה מהסטודנטים אשר הצביעו עבור

שהתפתחו בשיעורי התרגול במתמטיקה ,כפי שתוארו בדוגמה

תשובה מסוימת כנכונה להסביר את הסיבה לבחירה שלהם.

כאן ,עודדו חשיבה ביקורתית ולמידה פע י לה ,תוך התנסות בפתרון

כאשר הסטודנטים נתבקשו להסביר א ת הבחירה בתשובות ',א ב '

בעיות מורכבות והגברת העניין בשיעור .

או ',ד הם חששו לתת הסברים ,כפי הנראה בגלל היותם במיעוט

כדי להפיק את המרב מהש י מוש בק ליקרים ,יש צורך בהכנה

)המשיבים היוו בהתאמה  8% ,20 %ו  8%-מכלל הסטודנטים(  .כאשר

מתאימה למתרגלים ,אשר אינם מורגלים בשימוש בטכניקה

הסטודנטים שבחרו בתשובה ג' נתבקשו לנמק את בחירתם ,רבים

דו ואינם מכירים את שיטת ההוראה הדיאלוגית מלימודיהם

מהם התנדבו לענות ,כנראה משום שהרגישו ביטחון שתשובה דו

שלהם  .לאור דאת ,הוחלט בטכניון לקיים סדנה ייעודית

היא הנכונה שכן רוב התלמידים הצביעו עבורה .המרצה רשמה

למתרגלים במתמטיקה  .הסדנה כוללת סקירה של יתרונות

על הלוח את הסברי הסטודנטים .

ההוראה הדיאלוגית והשימוש בה בשיעורי מתמטיקה  ,הנחיות

כדי להשיב על השאלה הנידונה כאן  ,על הסטודנטים לדהות

לפיתוח שאלות המעודדות הוראה דיאלוגית וכן תרגול מעשי

למטריצה  .כל אחת משלוש התשובות

של השימוש בקל י קרים  .בעקבות הניסוי בכוונתנו להכין מ א גר
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