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 תקציר 
בלמידה. -מהפכת המידע והתקשורת משפיעה על תחומים רבים וגם בחינוך, בהוראה

מרצים מהווים מודל לחיקוי לפרחי ההוראה ולכן כאשר הם משנים את דרכי ההוראה 
הלמידה של הסטודנטים וליישום -לתהליכי ההוראה בכךתורמים ומשלבים תקשוב הם 

 המעשית.בעבודה 

ים, יהטכנולוגיה הניידת מאפשרת תהליכי הוראה למידה פעילים יותר, קונסטרוקטיביסט
, ולמידה בכל מקום ובכל זמן הן בבתי הספר והן סטודנטיםלורפלקטיביים אותנטיים 

בחינוך הגבוה. תהליכי ההטמעה בכלל ובחינוך הגבוה בפרט הם מורכבים ומחייבים 
 תהליך של שינוי. 

נתאר תהליך של הטמעת הלמידה הניידת בחינוך הגבוה, במכללה במאמר זה 
וצות של מרצים, האקדמית בית ברל. לאחר ניסוי של שנתיים בתהליך של עבודה עם קב

הטמעה וליווי אישי של המרצים. במאמר נתאר  ניסינו בשנה השלישית דרך אחרת של
ניהן אנו עומדים שלושה תהליכים שבוצעו עם מרצים שונים ונציג את הדילמות בפ

 לקראת המשך תהליך ההטמעה.

 

 למידה ניידת. ,השכלה גבוהההטמעה,  מילות מפתח:
 

 מבוא

מאמר זה, המתאר את תהליך ההטמעה של למידה ניידת בחינוך הגבוה יתבסס על הרקע התאורטי 

 דרכים להטמעת הלמידה הניידת בחינוך הגבוה.ו טכנולוגיה ולמידה ניידתבנושאים הבאים: 

 תרומת השימוש בטכנולוגיה ניידת לתהליכי למידה

וגניטיביות, ובתוכן הגישות הקונסטרוקטיביסטיות( באות לידי קתאוריות למידה שונות )הביהביוריסטיות, 

 ,Harasim)ביטוי באופן מגוון בסביבות למידה מתוקשבות ומבטאות גישות שונות כלפי מושג הלמידה 

גומלין מתמשכים עם מבנים קוגניטיביים של האדם -מקיימות יחסיההתפתחויות הטכנולוגיות  (.2012

(, ולכן נראה כי טכנולוגיות חדשות ותהליכי חשיבה ולמידה עדכניים משלימים זה את זה 5991)מיודוסר, 

ומאפשרים התפתחות הדדית. טכנולוגיות ניידות הנמצאות בכל מקום ובכל זמן מאפשרות יצירה וצריכה של 

הרלוונטי ללומד מתוך עולם המושגים שלו ובקצב ים בין ידע ישן לידע חדש, בתוך ההקשר ידע, יצירת קשר

הוולנד המודל של (. Henderson & Yeow, 2012המתאים להתפתחות הקוגניטיבית והרגשית שלו )

ניידת: פעילה, המשמעותית הלמידה ה מרכיבימתאר את ( Howland, Jonassen, Marra, 2014) ושותפיו

 קונסטרוקטיביסטית, שיתופית, אותנטית ורפלקטיבית.



מובנים רבים: יש המדגישים את הניידות הפיזית של הלומדים, אחרים  (Mobile Learning) ללמידה ניידת

מתמקדים באופן השימוש של הטכנולוגיה הניידת; יש המצביעים על הקשר בין הקונטקסט או הארגון 

ידית למשאבים דיגיטליים. בנוסף לכל ההבחנות הללו יש לראות את המחרים מציינים את חשיבות הגישה וא

 ,Kukulsky-Hulme & Traxler) י, חברתי, המוכלת בתוך הקשר תרבותהלמידה הניידת באופן הוליסטי

מתאים מאפייני הלמידה הניידת עולים בקנה אחד עם תאוריות למידה עדכניות ומאפשרים שילוב (. 2013

 (.Sharples et al., 2005) גיהשל פדגוגיה וטכנולו

הטאבלטים הם הופכים  יתרונות. לאור ומאתגרת שיתופית ,הטאבלטים מאפשרים דינמיות בלמידה פעילה

 Johnson, Adams) תוך כדי הפיכתם לסביבת למידה אישית ניידתלמידה, -כלי משמעותי בתהליכי הוראה

Becker, Cummins, Estrada, Freeman & Ludgate, 2013; Kukulsky-Hulme & Traxler, 2013 .)

לא יכול היה להתרחש ללא  15-מציינים כי חזון מיומנויות המאה ה( Dede & Bjere, 2011) דדה ובז'אר

אלא  הטכנולוגיה הניידת. טכנולוגיה זו מצביעה על כך שהטאבלטים אינם עוד סוג של מחשבים ניידים

  .התאמה ללומדים עצמםהמאפשרת ( Johnson et al., 2013) טכנולוגיה חדשה לחלוטין

זמנית -השימוש בטכנולוגיה ניידת לפיתוח למידה משמעותית מאפשרת להשתמש ב'דלתות' מגוונות בו

מדרשית, פדגוגיה דיגיטאלית, למידה בינתחומית, מרחבים חוץ כיתתיים, -בלמידת עמיתים: למידה בית

 .)1152משרד החינוך,  (גישות רפלקטיביות ועוד

 ממצאים מחקריים אודות דרכים להטמעת הלמידה הניידת בחינוך הגבוה

הכשרה לשילוב טכנולוגיה בהוראה לאנשי סגל במסגרות אקדמאיות מהווה חלק מתהליך של התפתחות 

היא צריכה  להביא שינוי בהתנהגות ובעמדות.ומקצועית שמטרתה להקנות מיומנויות וידע חדשים, 

ידי משוב הדדי וקהילה לומדת באופן פורמאלי -יפלינרי, בלמידת עמיתים עלצלהיעשות בהקשר פדגוגי ודיס

 . (Burnett & Meadmore, 2002 and Friel et al., 2009 in Kukulska-Hulme, 2012)פורמאלי-ובלתי

לא  בין ידע למיומנויות. פיתוח מוצלח של הסגל, נעשה בתכנית ארוכת טווחוצריך לשלב בין תאוריות לאימון 

 ,Carew, Lefoe) אחד וקו תמיכה זמין לפתרון בעיות מידיות-על-, מתן תמיכה אחדפעמיות-בסדנאות חד

Bell & Armour, 2008 in Lefoe, Olney, Wright, & Herrington, 2009; Friel et al., 2009 in 

Kukulska-Hulme, 2012  .)  

לכלי לשימוש עצמי אישי וארוך טווח הניידת  טכנולוגיהניתן דגש להפיכת הבאוניברסיטה הפתוחה באנגליה, 

חזון הלמידה הניידת האישי להם לפיתוח מה יידרש  נשאלו המרציםכאשר וכן לפיתוח מקצועי. 

וקהילות מעשה )ראו תרשים  מקרי בוחן ,נמצא שבראש הרשימה מופיעים: עזרה/ייעוץ אחד על אחד ,שלהם

5). 



 

מרצים לשאלה: מה יידרש כדי לפתח את חזון הלמידה הניידת האישי : התפלגות תשובות 1תרשים 

 (Kukulska-Hulme, 2012) שלהם

 

ניתנה הדרכה אישית אף לקו אייפדים, וימרצים וסטודנטים להם חשל כאשר בדקו את השימוש באייפדים 

השימוש של נמצא כי התפלגות  (,Pegrum, Howitt, & Striepe, 2013) למרצים לפני תחילת הסמסטר

רשה. הסטודנטים אחת פה, ו, שלושה השתמשו באייפד ליצירם עסקו בחיפוש מידעישני המרצים היתה כך:

חשיבה פדגוגית כמורים  בפיתוח, סייע בהבנת החומר הנלמד :יתרונות בשימוש באייפדדיווחו על ארבעה 

 רגון הידע.ובא "ל"היות מחובריםב, לעתיד

 הניידת במכללה האקדמית בית ברלתיאור תהליך הטמעת הלמידה 

להטמיע תקשוב  להםמרצים. היחידה האקדמית לתקשוב מסייעת  011-במכללה האקדמית בית ברל כ

 יעוץ אישי פדגוגי וטכני. ומתןסדנאות והשתלמויות רבות  באמצעות בתהליכי ההוראה והלמידה

הלמידה הניידת במכללה האקדמית בית  ההטמעה של וחל בתהליךה, וש השנים האחרונותבמהלך השל

 משרד החינוך.ידי -מומנו עלברל. שתי יוזמות במהלך תשע"ד ותשע"ה בנושא זה 

, וקיימנו השתלמויות והמרצים )המדריכים הפדגוגיים( באוכלוסיית המד"פים התמקדנונתיים הראשונות, בש

, המכללה יוזמות אלו. במסגרת  (1152)דגן, הרדוף ומורד,  ילוב של פדגוגיה וטכנולוגיהשכללו ש ארוכות

אייפדים להשאלה  21כשנו בשנה השנייה אף ר נים.יאף השתתפה ברכישת האייפדים למרצים המעוני

 . טיםלסטודנ



ת אך רק במקרים והשתלמויב השתתפובמהלך שנתיים אלה מצאנו כי: מעט מרצים רכשו אייפדים, המרצים 

 .רוב האייפדים לא הושאלוו למידה בכיתותיהם-הוראהאת הנלמד לבודדים הם יישמו 

חשבנו על הנקודות  ,למשרד החינוך 15-התאמת המכללות למאה הלהתכנית הגשת  תבעלקראת תשע"ו, 

 הבאות: 

 .תהליכי הלמידה כדי לשנות במכללההלמידה ההוראה ואנו מעוניינים להטמיע את האייפדים בתהליכי  .5

 להיות היצע של מכשירים להשאלה לתקופה ארוכה ושתנאי ההשאלה יהיו נוחים. צריך .1

 לאורך כל הסמסטר. המרצים ההתמקדות תהיה בליווי אישי של .2

 מושאלים למרצים ולסטודנטים לתקופה ארוכה של סמסטר.האייפדים  91לשם כך נרכשו עוד 

 תהליך ההטמעה בתשע"ו

למרצים שהשתתפו בהשתלמויות  תאישיה פנייה תונעש, המכללהפורסמה בקרב כלל המרצים של  התכנית

מרצים  51 ,מרצים נרשמו והתחילו לפעול בתכנית בסמסטר ב' בשנת תשע"ו 11 בלמידה ניידת.קודמות 

 מתלבטים.עדיין  נוספים נרשמו לשנת הלימודים הבאה ומרציםנוספים 

 ת הפרויקטומטר

ושיטות הערכה המתאימות בלמידה ניידת לפתח יחידות הוראה המשתמשות מרצים להכשיר את ה .5

 למידה הללו.-לדרכי הוראה

להכשיר את הסטודנטים בתהליך הכשרתם להוראה בפיתוח פעילויות ויחידות לימוד המשלבות למידה  .1

 ולהתנסות בכיתה.ניידת 

 

להשתתף בתכנית זו, זווג יועץ התכנית החלה בתחילת סמסטר ב'. לכל אחד מהמרצים שהביעו את רצונם 

סייע במהלך כל הסמסטר לבניית פעילויות המתאימות למטרות ש פדגוגי מהיחידה האקדמית לתקשוב

הכולל מערך השיעור  ופיתוח ,ם לכךפעילות ניידת שתתרו נבחרת ,מטרות השיעור לאחר ניתוחהפדגוגיות. 

גם לשיעור עצמו. הדרישה  את המרצהטכני מהיחידה מלווה , יועץ בהתאם לצורךאת הפעילות המתאימה. 

המרצים  רובפתח לפחות שתי פעילויות וכן פעילות הערכה לבחינת פעילויות אלה. לתה יהמהמרצים 

 :דוגמאותלהלן מספר  מפתחים הרבה יותר מדרישה זו. המשתתפים

 BYOD קורס: 5דוגמה 

 בנושא לקויות למידה BYOD (Bring Your Own Device)-כקורס במבנה ייחודי הפועל בדגם המוכר היום 

הקורס משלב מגוון מכשירים: טאבלטים, מחשבים ניידים,  ,זה בהתאם לדגם .ד"ר אורית דהן מעבירהאותו  

סמארטפונים, ומגוון אפליקציות, תוכנות ואתרי אינטרנט שמשמשים את הסטודנטים במהלך השיעורים 

להתמודד עם תלמידים עם לקויי למידה, עם הפרעת קשב ועם תלמידים ויוכלו גם לשמש אותם בבואם 



דרכי ההוראה והלמידה בקורס זה משולבים טכנולוגיה בהרצאות, בסדנאות היישומיות,  מצטיינים.

 בתרגילים ובדיונים.

שהיא מרצה ושנים רבות שמשה כמדריכה : מפגשים קבועים לתכנון השיעורים של המרצה ההנחיהתהליך 

טכנית מהיחידה האקדמית. במפגשי הכנה אלה  יועצתו שובתקמתחום ה פדגוגית יועצתעם פדגוגית, 

עוברים על מטרות המפגש, הכלים האפשריים ומבנה המפגש. נקודת המוצא במפגשים אלה היא היכן 

פגשים נוספים התואמים לתכנים הטכנולוגיה תורמת למטרות הפדגוגיות של המרצה, ומאפשרת מ

לבים מגוון המכשירים, מאתגר ומביא לפיתוח ושבו מש BYOD-הנלמדים. תהליך התאמת הקורס ל

 .יועצת טכניתפעילויות ומטלות חדשות. בזמן השיעורים מלווה את המרצה 

 ודנטיםולסט למרצהגם הוא מורכב וההתנסות בו מאפשרת גם לנו ו BYOD-אתגר פדגוגי זה של השימוש ב

  .להבין את האפשרויות והיתרונות הפדגוגיים

 אנשים עם מוגבלויות תיזמות חברתית המשלב: 1דוגמה 

קורס יזמות חברתית שבו משתתפים סטודנטים מצטיינים בחינוך ותלמידים מבקרים מבית ספר איזי 

 שפירא. 

שבו נותחו מטרות ומהלך  תהפדגוגי צתליועתהליך ההנחיה: התקיים מפגש ראשון בין המרצה בקורס 

 תהליךהקורס. נבחרו הפעילויות שבהן שילוב הטכנולוגיה יוכל לתרום למהלך ההוראה של המרצה ול

הוגדרה תכנית הכוללת את מהלך הפעילויות הנבחרות ברצף של הקורס. ו הלמידה של כלל הסטודנטים

 התקדמות יישום התכנית, הצלחות וקשיים. ב בהמשך  לווה המרצה

-משימה שיתופית: להכין תכניות חברתיותשקיבלו  הסטודנטים חולקו לקבוצותההפעלה בקורס:  מהלך

יזמיות לצורך פתרון קשיים בקהילה. במהלך הקורס הסטודנטים התבקשו להשתמש באייפדים -עסקיות

  .לצורך מגוון פעולות

מעצים את ההנגשה לבעלי  Apple TV-קורס זה מנגיש את האקדמיה לקהילה והשימוש באייפדים וב

להשתתף ביתר קלות ולהביע את  מוגבלויות. באמצעות האייפד סטודנטים עם מגבלה של שיתוק מוחין יכלו 

 עצמם. 

 
  המכללה לכתליי מחוץ חווייתית למידה - 2וגמה מס. ד

 .יסודי-על ספר-לבית המתמטיקה הוראת של דידקטיקהקורס 

 הועלו הנושאים אותם היא מתכננת ללמד בקורס ונבחנו פדגוגי והמרצהיועץ ה: במפגש בין נחיהתהליך הה

נקבע עם המרצה תהליך עבודה . בפעילויות השונותלמידה ניידת לשילוב  מתאימותאפליקציות  ואותרו

הפעילות עם הסטודנטים. התהליך מבוסס על מפגשים  אחרערכות, תכנון ומעקב יה :הכולל

 .התלבטויות וקשייםומתן פתרונות לבהיבט התפעולי  הפדגוגי,העוסקים בהיבט  אישיים 



מספר סטודנטים  .מכללהה יחוץ לכתליעל תחנות עבודה ממבוססת אחת הפעילות  תכננההמרצה לדוגמה, 

המרצה. הפעילות תהיה  ידי-עלאת הפעילות בהתאם לנושאים שנקבעו ו פתחיועל כל תחנה יהיו אחראים 

  ידי הסטודנטים.-עלמתועדת ומצולמת בווידיאו 

 התלבטויותדיון ו

הלמידה הניידת מאפשרת שינוי בתהליכי הלמידה כתוצאה מהיכולות של הטכנולוגיה ובעיקר מעבר ללמידה 

במקומות  (.Howland, et al., 2014) ית, אותנטית, בכל מקום ובכל זמןפעילה יותר, קונסטרוקטיביסט

בחינוך הגבוה וההמלצות מהמחקרים השונים הן: להתמקד שונים בעולם נעשית הטמעת הלמידה הניידת 

 ,.Carew, et al., 2008 in Lefoe, et al) פעמי-חדכאירוע ובתכניות לטווח ארוך ולא  בתמיכה אישית

2009.) 

אנו מוצאים כי יש חשיבות לקיום בהטמעת הטכנולוגיה הניידת במכללה האקדמית בית ברל, נסיוננו מ

 נמצא כי בהלימה למחקרים אחריםסדנאות כדי לעורר את המוטיבציה והניצוץ לנושא מחד. ומאידך, 

(Carew, et al., 2008 in Lefoe, et al., 2009 ,) התחלנו לראות שינויים כאשר ההטמעה נעשתה באופן

כאשר סייענו למרצים לבנות את הפעילויות  .מתמשך לאורך כל הסמסטרבתהליך ו אישי, פנים אל פנים

במצבים בהם ירגישו  מצאוותמכנו בהם כאשר השתמשו בטכנולוגיה זו במהלך ההוראה בכיתה )כדי שלא י

 אי בטחון בגלל הטכנולוגיה(. 

התייחסות זאת של ליווי אישי היא התייחסות עתירת משאבים: רכישת האייפדים להשאלה, התמיכה 

 הפדגוגית האישית, הליווי הטכני בשעת השיעור. 

אנו  המתוך הכרה בחשיבותלמידה -כאשר אנו מתכננים את המשך הטמעת הלמידה הניידת בהוראה

 הבאות: ההתלבטויותמתמודדים עם 

 תוך צמצום המשאבים? scaling כיצד מבצעים .5

שסייענו להם השנה יוכלו  המרציםוהאם יש אפשרות להמשיך את הטמעת הטכנולוגיה הניידת כמניפה,  .1

בשנה הבאה? או שצריך להמשיך לתמוך במרצים של השנה  נוספים להיות עצמאיים וגם יסייעו למרצים

 וגם באלה שיתווספו חדשים?

 ?מאתגריותר  אפילושהוא  BYOD–ומתמודדים עם נושא הכיצד מרחיבים את הפרויקט  .2

האם יש להמשיך לרכוש אייפדים להשאלה? היות והטבלט הוא מכשיר אישי, והמטרה היא שלכל אחד  .2

למידה ולהוראה האם נכון להמשיך לרכוש טכנולוגיה ליהיה מכשיר אישי משלו לצרכים אישיים, 

 ולהשאיל אותה למרצים ולסטודנטים?

 ביבליוגרפיתרשימה 

 –(. הטמעת למידה משמעותית ניידת לאוכלוסיית מדריכים פדגוגיים ומרצים 1152יפה, ש' ומורד, ס' )-דגן, א', הרדוף
ספר הכנס הארצי השנים עשר של מיט"ל: טכנולוגיות תיאור פרויקט פיילוט. בתוך י' יאיר וא' שמואלי )עורכים( 

 אביב: מכללת לוינסקי.-, תל192-211, המקוונתחדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה 



החינוך לקראת  .(. על יחסי הגומלין בין טכנולוגיות ידע ותהליכים קוגניטיביים. בתוך: ד' חן, )עורך(5991ד', ) מיודוסר
 .הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב .12-המאה ה

חינוך ממעמקי  –בתחומי הדעת במזכירות הפדגוגית למידה משמעותית (. 1152המזכירות הפדגוגית. ) ,משרד החינוך
-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A7D79162-E987-4377-9D31. נדלה מ הנשמה

0C7F24987EE1/174654/resource_1438377233.pdf 
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