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תרגולבשיעורידיוניםניהול
 ) Clickers (שלטיםבאמצעות

הטכניוו , 3ברזיליואביגיל 2מלקעליזה , 1ויצמואיילת

ייצמואיילת

מלקעליזה

ברזיליאביגיל

במתמטיקההיסודבקורסיבאוניברסיטאותהוראהה

I לעדיפותבניגודהרצאה,בצורתלהיותברובהנוטה

"דיאלוגית"להוראהרביםממחקריםשעולה

וביןללומדיםהמורהביןורעיונותדעותמהחלפתהמורכבת

 . 4עצמםלביןהלומדים

בעיסוקדיוניםשילוב

מתמטיותבמשימות

ביקורתיתחשיבההדורשות

מאפשרבעיותופתרון

הלומדיםאתלהנחותלמורה

החוקיותאתבעצמםלגלות

המתמטיותבתופעות

תקףמתמטיידעולבנות

השיחניהולאופן . 5ומבוסס

עשוידיאלוגיתבהוראה

כיתתידיוןביןלהשתנות

להיותאוקבוצתידיוןלבין

 • 6שניהםשלשילוב

ךהמסוגהוראהלקדםניתן

בקליקריםשימושבעךרת

) assroom Response וC 

System (. שאלהמציגהמורה

אפשריות,תשובותכמהעם

מצביעיםהתלמידים

עלהקליקריםבאמצעות

ותוצאותאלומתשובותאחת

סטודנטיםומעודדשגויהתשובהממתןהסטודנטיםחשש

 .בדיוןולהשתתףלשאלותלהשיברבים

עםלשלבהישמיטביתבצורהךובטכנולוגיהלהשתמשכדי

פדגוגיים,מודליםכמההוצעוכךלשםמתאימה.פדגוגיתגישה

במתמטיקהתרגולשיעוריבמסגרת

ההשפעהלבחינתניסוינערךבטכניון

(שלטיםבקליקריםשימוששל

 ,בשיעורהדיוניםאופיעלאינטראקטיביים)

דרגתועלבהםההשתתפותמידתעל

משימושהסטודנטיםשלהרצוןשביעות

בכיתותיהןהעבירומנוסותמורותשתיזה.

ובלעדיהם,קליקריםעםתרגולשיעורי

והסטודנטיםבווידאווצולמונצפוהשיעורים

 .רצוןשביעותשאלונימילאו

שביעותזוהתהשנאספוהנתוניםמניתוח

השימושמדרכימכמהגבוההרצון

השימושכינמצאכןכמו .בקליקרים

התנסותתוךתרגול,בשיעוריבקליקרים

אתמבססיםמרביתםאשר

על 9,8,6בקליקריםהשימוש

כמואחדיםפדגוגייםעקרונות

שאלות,עלהמבוססתהוראה

מעצבת.והערכהדיאלוגישיח

במהלךהקליקריםשילוב

בחיבורידעמחייבהשיעור

אשרמתאימותשאלות

ודו-שיחחשיבהתעודדנה

מיומנותנדרשתכן .לימודי

הטכנולוגיבאמצעיבשימוש

 .משמעותייםדיוניםובניהול

האתגרעםלהתמודדכדי

פלדמן ,המורהבפניהעומד

מודלמציעים 10וקפוביאנקו

לשימושמוריםלהכשרת

הבנתעלהמבוססבקליקרים

מעצבתיהערכהשלהעקרונות

חשיבההתלמידיםאצלהמקדמיםודיונים

והתנסותפעולהשיתוףהשתתפותמעודדמורכבות,בעיותבפתרון

 .פעילהולמידהביקורתית

 .הנדרשותבטכנולוגיות

המרכךיךםתשס"טבשנת

בטכניוןההוראהלקידום

בלימודיבמתמטיקהבתרגוליםקליקריםשללשילובפרויקט היסטוגרמה.מסוגגרףבצורתגדולמסךעלמוצגותההצבעה

מעודדבהוראהבקליקריםשימושכימראיםשוניםמחקרים

שההצבעהמאחר . 7הלומדיםשלומעורבותפעילהלמידה

אתמפחיתבהםהשימושאנונימית,היאקליקריםבאמצעות

באופןהתרגולשיעוריהתנהלוכןלפניהראשון.התואר

אותםופתרהלוחעלתרגיליםהציגהמתרגל :""מסורתי

 .ותשובותשאלותשלבתהליךהסטודנטיםשיתוףתוך

בתהליךהמשתתפיםהסטודנטיםכימראהרב-שניםניסיון

מהוויםוהםסטודנטיםאותםלרובהםהשאלות-תשובות

אינםלרובהסטודנטיםרוב .הכיתהמתלמידייחסיתקטןאחוך

לבדוקנועדבקליקריםבשימושהניסוי .בדיוןמשתתפים

בדיוןהמשתתפיםאחוךאתבאמצעותולהגדילניתןהאם

ההוראהלקיודםהמרכזויצמו,איילתד"ר . 1

ההוראהלקיודםהמרכז ,הוראהיועצתמלק,עליזהד"ר . 2

ההוראהלקיודםהמרכזראש ,ברזיליאביגילד"ר . 3
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המתנהלהדיוןאופיעלזהשימוששלההשפעהאתלבדוקוגם

 .בכיתה

התבטטההתרגולבשיעוריהשתמשנושבההפדגוגיתהשיטה

מטךעלמצגתבאמצעותמציגהמורהך.מזורשלהמודלעל

זמןומקציבנכונה,אחתרקמהןתשובות,מבחרעםשאלהגדול

לדיוןזמןמקציבהמורהמכןלאחר .התשובהעלאישיתלחשיבה

אלפוניםכשהטטודנטיםנוצרתהקבוצההתשובה.עלקבוצתי

הטטודנטיםהמוקצב,הזמןתוםעםבקרבתם.היושביםעמיתיהם

אתקולטהמורההתשובה,עלשלובקליקראחדכלמצביעים

התשובותהתפלגותשלהיטטוגרמהומציגשלובמחשבהתשובות

התשובותעלכיתתידיוןמקייםהמורהלבטוף .גדולמטךעל

הנכונה.התשובהאתוחושף

ההשפעהאתהטטודנטיםתופטיםכיצדלזהותהיוהניטוימטרות

השימושמשפיעואיךלמידתם,עלליקריםבקהשימוששל

 .הכיתתיהדיוןאופיועלבדיוןהמשתתפיםמטפרעלבקליקרים

וי Oהניהליך

הכותבתהיאמהן(אחתמנוטותמורותשתיהשתתפובניטוי

והאחרתבחדו"אקורטהאחתשלימדוזה)מאמרשלהשנייה

מתוךבארבעהליקריםבקהשתמשהמהמורותאחתכלבאלגברה.

השתתפהקורטבכלבטמטטר.הקורטשלהתרגולשיעורי 15

בתחומיבטכניוןראשוןלתוארטטודנטים-70כשלקבועהקבוצה

ארבעתבווידאוהוקלטוקורטבכלשונה.רקעובעלישוניםהנדטה

קליקרים,ללאנוטפיםשיעוריםוארבעהקליקריםעםהשיעורים

טיוםלקראת .המאמרמחברותידיעלונותחונצפומכןולאחר

לטטודנטיםהועברהקליקרים,עםהתרגולטיוםלאחרהטמטט,ר

תוךבקליקרים,מהשימושהרצוןשביעותלבדיקתעמדותשאלון

בלעדיהם.לתרגולקליקריםעםתרגולשלהשוואה

ראשונייםממצאים

ניתוחמתוךהמרכזייםהממצאיםאתמטכמת 1מט'טבלה

(מטכים-5לבהחלט)(מתנגד lמ-הואהדירוגטולםהשאלון.

 . N = 60בהחלט),

מאמיןבכיתההטטודנטיםשלהגדולשהרובעולה 1מטימטבלה

מעורבותםלקידוםגדולהתרומהישבקליקריםשלשימוש

תרומהישהתוצאותהצגתלאחרשנערךהכיתתיושלדיוןבלמידה

במיוחדכתורםשנמצאנוטףגורם .החומראתלהבנתםגדולה

אישיתלחשיבהזמןמתןהואכאןהמתוארתבפדגוגיהללמידה

נמצאהתשובההקלקתלפניעמיתיםעםהדיוןהפתרון.מתןלפני

יותר.קטנהבמידהכיאםלהבנה,כתורםהואאף

טקוטשמציעיםהקטגוריותעלהתבטטנוהדיוניםצילומיבניתוח

lומורטימור l מתמקדותהקטגוריות .בשיעורשיחאירועילניתוח

דיאלוגיהדיוןהאם :רמותבשתיבדיוןהתקשורתאופיבניתוח

אינטראקטיביהדיוןוהאםאחת)?מבטמנקודתליותר(מתייחט

המשתתפים)?מטפרומהושוניםמשתתפיםביןמתקיים(האם

ובלעדיהםקליקריםעםשיעוריםביןוהשוואתםהדיוניםניתוח

הדיוניםמטפרעלהבקליקריםשימושנעשהכאשרכיהעלה

דיאלוגיים.היומביניהם ) 60% (הדיוניםרובוכיבשיעור,הכולל

היווהדיאלוגייםהדיוניםזאת,לעומתרגיל,תרגולשלבשיעורים

עםבשיעוריםכיגםנמצא .בשיעורהדיוניםמכלל-30%מפחות

בדיוןהמעורביםהטטודנטיםבמטפרעלייההייתהקליקרים

 .השיעורזמןמתוךהדיוןזמןמשךשלבפרופורציהעלייהוגם

היאבהםשהנטייהרגיליםתרגולשיעורישלעומתהיאהמטקנה

חלקמהוויםהדיוניםקליקריםעםבשיעוריםבדיונים,להמעיט

השיעור.ממבנהאינטגרלי

באמצעותלתשובההשאלותשלבחירתגםמלמדהדיוניםניתוח

גדולהתרומהושישהדיוןאופיעלרבההשפעהישקליקרים

לאבכיתההטטודנטיםמרביתכאשרוללמידהלהבנהבמיוחד

להלןהמצורפתבדוגמההנכונה.התשובהעללהצביעמצליחים

בקורטשהוצגהכזהמטוגלשאלההדיוןהתנהלותעלללמודניתן

 .טטודנטים 63השתתפושבו 1באלגברהתרגול
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השאלהעםלהתמודדדקותכשבעלטטודנטיםהקציבההמורה

בתוםהתשובה.אתלהקליקהתבקשוהםמכןולאחראישיבאופן

בהיטטוגרמההוצגההתשובהמטפרלהקלקתהמיועדהזמן

 .) 2(תמונהשהוקלקוהתשובותהתפלגות

 1מס'טבלה
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 3מספרלשאלההתשובותהתפלגות : 2מספרתמונה

עלהצביעו ) 63מתוך 39 (הסטודנטיםרובכימראהההיסטוגרמה

 '.אהיאהנכונהשהתשובהפיעלאף ,כנכונהג'תשובה

מארבעאחתכלעלבכיתהדיוןנערךההתפלגות,הצגתלאחר

משוםדיאלוגי,לדיוןדוגמהדוהי .בהמשךכמתוארהתשובות

ארבעכלעלעברההמורההאפשריות.התשובותכלנדונושבדיון

עבורהצביעואשרמהסטודנטיםוביקשההסדרלפיהתשובות

שלהם.לבחירההסיבהאתלהסבירכנכונהמסוימתתשובה

 'ב ',אבתשובותהבחירהתאלהסבירנתבקשוהסטודנטיםכאשר

במיעוטהיותםבגללהנראהכפיהסברים,לתתחששוהם ',דאו

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

רביםבחירתם,אתלנמקנתבקשוג'בתשובהשבחרוהסטודנטים

דושתשובהביטחוןשהרגישומשוםכנראהלענות,התנדבומהם

רשמההמרצהעבורה.הצביעוהתלמידיםרובשכןהנכונההיא

 .הסטודנטיםהסבריאתהלוחעל

לדהותהסטודנטיםעל ,כאןהנידונההשאלהעללהשיבכדי

התשובותמשלושאחתכל .למטריצההקשוריםרביםנתונים

טיפוסית.שגיאהעלמצביעהלתלמידיםשהוצגוהשגויות

מרביתידיעלכנכונהשגויבאופןשנבחרהג'תשובהלדוגמה,

 "כיתת'ומתו"משא .) 1998 ( 'תיחיאלי, . 4

מהי-קונטטרוקטיביטטיתהוראהכשיטת

שלהחלקיקיהמודלללמידתמה? Oולש

 , Oונוטבו'ת. ,יחיאליבתוךד 2נטפחהחומר.

ךה/למךך' 7מ ,ס'חלוקק/ךקומך:ח/המבנה ,.'

המחלקהו,"מטמו :רחובות .) 267(עמ'

למדע.ויצמומכוו , Oהמדע'להוראת

5 . & ,. Smi t h, M. , Hu ghes .E ., En g le, R 

Stein,K. (2 008). Orchestrating productive 

mathemati ca l discuss ions: Fi ve practi ces 

for helping teachers move beyond show 

, and tell. Malhemalical Thinking and Learning 

. 313-3 40 ,) 10:4 

נתוניבכלאי-התחשבותשלטיפוסיתשגיאהמדהההסטודנטים,

המשפטשללקיומוהמקדימיםהתנאיםאי-דכירתאוהשאלה

 .הרלוונטיהמתמטי

אחתלכלשלהםהנימוקאתלהציגסיימוהסטודנטיםכאשר

עלקצרדיוןהמורהניהלה ,)'ד-ו 'ג ,'ב(השגויותמהתשובות

הסטודנטיםהתעלמומהןהנקודותאתוהסבירהו-ד'ג'התשובות

א'(לבחירהתשובותשתירקנשארודהבשלבשגיאתם.ואת

באמצעותחודרתהצבעהלבצעטעםשאיןהחליטהוהמורה ,)ו-ב'

חשפהאלו,תשובותישתעלדיוןשלדקותכמהלאחר .הקליקרים

להפתעהגרםהדהההליך '.אהיאהנכונהשהתשובההמורה

עבורשהצביעוהכיתה,תלמידישלהגדוללרובולהתרגשות

ביןסוערולדיוןבכיתההרוחותלהתלהטותוהביא ,שגויהתשובה

 .הסטודנטים

והשלכותמסקנות

ליתרוןבאשרקודמיםממצאיםמחדקיםדההערכהמחקרממצאי

עדותמביאיםוגםוההבנההלמידהלקידוםבקליקריםהשימוש

הדיאלוגייםהדיוניםדיאלוגית.הוראהשלהלימודיתלתועלת

בדוגמהשתוארוכפיבמתמטיקה,התרגולבשיעורישהתפתחו

בפתרוןהתנסותתוךלה,יפעולמידהביקורתיתחשיבהעודדוכאן,

 .בשיעורהענייןוהגברתמורכבותבעיות

בהכנהצורךישליקרים,בקמושימהשהמרבאתלהפיקכדי

בטכניקהבשימושמורגליםאינםאשרלמתרגלים,מתאימה

מלימודיהםהדיאלוגיתההוראהשיטתאתמכיריםואינםדו

ייעודיתסדנהלקייםבטכניוןהוחלטדאת,לאור .שלהם

יתרונותשלסקירהכוללתהסדנה .במתמטיקהלמתרגלים

הנחיות ,מתמטיקהבשיעוריבהוהשימושהדיאלוגיתההוראה

מעשיתרגולוכןדיאלוגיתהוראההמעודדותשאלותלפיתוח
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