
 

 

  ותוצרי הלמידההליכית, מורים, למידיםתעל  אינטראקטיביהלוח ההשפעת 

 אינה בלאו

 

 אינטראקטיבי הלוח ה כלפי  תפיסות התלמידים

 ,.Higgings et al(אינטראקטיבי בבריטניה המחקרים שנעשו בשנים הראשונות של השימוש בלוח 

2005; Passey et al., 2004; Somekh et al., 2005(  ס יסודיים ועל"יתתלמידים בבוורים מש הראו-

 המגביר, מוטיבציה ללמידהאת ה תלוח אינטראקטיבי משפרשהוראה באמצעות  מאמינים  יסודיים 

יים בינהבחטיבות   תצפיות.למידה ב התלמידיםמעורבות חיובית על האת רמת הריכוז ומשפיע

, ית על התנהגות התלמידיםהשפיעה חיוב  אינטראקטיבי הלוח באמצעות הוראה להראו כי ב "בארה

" פיכי"שימוש בלוח כאת התלמידים תיארו  .)Morgan, 2008(מגדר מוצא אתני או ללא הבדלי 

). Thompson & Flecknoe, 2003( דבריםיותר ללמוד  מאפשר להם להספיק וא שהמינווהא

 –מדיה מולטיב השימושאת כמו גם , לוחהבאמצעות למידה החומרי הנגישות לאת  תלמידים אהבו

של  בין ההיבטים השליליים ).Hall & Higgins, 2005; Schut, 2007 (צליל ותנועה,  צבעביןשילוב ה

ק חלעל ידי שימוש בלוח והעדר מיומנויות בלוח  בצפייה מרחוקקושי ,  בעיות טכניותהם ציינו, הלוח

ו רצון להשתמש בו  והביעלוחת לקמספנגישות  להם יתנה שלא נתלמידים הרגישוה, כמו כן. מהמורים

בעיני אינטראקטיבי נתפס ה לוחהשימוש ב לשים לב כי כדאי, עם זאת.  יותרלעיתים קרובות

קצר " אפקט ההילה" על מצביעיםשתפיסותיהם יתכן ו, )Levy, 2002(כביטוי לחדשנות  התלמידים

  הביעו) Slay et al., 2008(ום אפריקה רחוקרות מד, יתרה מכך). Becta report, 2007(מועד ה

מדובר נראה כי , מוריםמידים ותלשהפגינו התלהבות הלמרות , לטענתן. הלוחלגבי יעילות  ספקות

 ניםניתמורים התלמידים והציינו שהיתרונות זאת כיוון ש ".אמיתייופי " ולא ב"איפור"סוג של ב

ירות יש ו נבעשתוארוהחסרונות בעוד ש, מחובר למקרןהשימוש במחשב נייד  על ידיגם  השגלה

 . עצמואינטראקטיבי ה לוחמהשימוש ב

   

 ינטראקטיביאהלוח  הכלפיתפיסות המורים 

מורים . שימוש בלוח האינטראקטיביים ללמוד על תפיסות המורים בנוגע לשרפמספר מחקרים מא

). Bennett & Lockyer, 2008( כי הטכנולוגיה קלה לשימוש דיווחוס יסודיים באוסטרליה "בבי

 מערכי שיעור הכנתהלוח מאפשר שציינו ) Solvie, 2004(ב "ובארה) Levy, 2002 (מורים בבריטניה

בעקבות השימוש בלוח  .יםר השיעוהלךבמ שינויים להכניסויכולת  גמישותשמירה על  תוך ,מובנים

 שינויים ודיווחו עלנהנו יותר מההוראה , יותר יצירתייםהרגישו אוסטרליים מורים , האינטראקטיבי

צוותי ראה כי ה בריטניהמחקר ב, לעומת זאת). Lee & Boyle, 2004(בשיטות ההוראה משמעותיים 

 ,Glover & Miller(כדי להשתמש בלוחות בצורה יצירתית יותר צמודה מורים הזדקקו להדרכה 

 -מורים חייבים לקבל הדרכה , לוח האינטראקטיביאינטואיטיביות השימוש בלמרות ). 2001

 ;Birch, 2003; Harris, 2002(כדי למצות את הפוטנציאל הטמון בכלי  - ד כאחטכנולוגית ופדגוגית

Ofsted report, 2002 .(שאינם מוטרדים ממחסור בחומרי אנגליתות ברבשונה ממורים בארצות דו 

הכנת חומרי הלמידה תידרש ל דאגה מכמות הזמן שהביעומורים באיטליה ה, דה דיגיטלייםילמ



)Ronchetti & Dandoy, 2007(.י המורים כהשקעה עתידית" למרות שההשקעה הזאת נתפסה ע 

 . יחסיבאופן מוגבלת  תהיהומרי הלמידה שהם יכולים לייצר  כמות חשמעשיתרובם סברו , כדאית

 

 השפעת הלוח האינטראקטיבי על הלמידה

נון  בעלי סג בתלמידיםים תומכאיורים ואנימציות : שוניםהלוח תומך בלומדים בעלי סגנונות למידה 

 רישוםזמן העתקה מהלוח ו על חשבון( הגברת הדיוןקבצי קול ו , )Moss et al., 2007( חזותי למידה

אינטראקטיבי הלוח עצם הנגיעה ב, לתלמידים בעלי סגנון למידה שמיעתי עוזרים )הדברי המור

 ). Bertamini, 2008( תומכת בלומדים בעלי סגנון למידה תחושתי

- איננה חדביצועים אקדמייםהשפעת הלוח האינטראקטיבי על ראה כי נ, ממחקרים שנערכו בתחום

 ס יסודיים"בי  תלמידיים שללהעלאת ציונימוצג כהסבר אינטראקטיבי השימוש בלוח ה. משמעית

. )Lee & Boyle, 2004(ובאוסטרליה ) Bateson-Winn, 2003(בבריטניה ארציות -כללבבחינות 

 לשביצועים אקדמיים בעיקר משפר  לוחהשימוש בצאו כי מ) Higgins et al.) 2005מאוחר יותר 

. כתיבההמיומנויות  במיוחד את, תחום השפהאת  לשפרשהצליחו , תלמידים בעלי הישגים נמוכים

גבוהים תלמידים הציוני בהם ס ש"יתהוכנסו לבהלוחות העובדה כי הושפעו מ יתכן שהתוצאות

אך ,  של השימוש בלוחותהראשונהל "השנבעלו ם התלמידי ציוני, בנוסף.  בבריטניהמהממוצע הארצי

בהם לומדים ס "היתבלינו כי החוקרים צי.  השנייהל"שנהב החוקרים לא הצליחו לשחזר את הממצא

נראה כי גם . ןזמורך אלציונים מגמת שיפור ה קשה לשמור על ,תלמידים בעלי ביצועים גבוהים

 להסביר מדוע יכול, )לקה העליון של ההתפלגות בח הציונים ריכוז- ceiling effect(" אפקט התקרה"

ס "ית בב,תלמידים במדעיםהציוני , מעבר לכך. השיפורמגמת המשך את  החוקרים התקשו למצוא

את הממצא החוקרים הסבירו . אחריםהס "היתנמוכים בהשוואה לבהיו בהם נעשה שימוש בלוחות 

 .לימודי המדעיםמזמן גזל  ברהדיתכן ש, מתמטיקהההפרויקט התרכז במקצועות השפה ובכך ש

 שאף הם חקרו את השפעת הלוחות ,)Lewin et al.) 2008 ממצאים שונים התקבלו במחקרם של

 במתאםהיו מצאו כי הישגי התלמידים בשפה ובמתמטיקה חוקרים אלה  .ס יסודיים בבריטניה"יתבב

  העיקריים במחקרבשלבים הראשוניים הנהנים.  האינטראקטיבילוחעם ההם למדו שמשך הזמן עם 

פרו את יל התלמידים של כ, לאחר שנתיים של השימוש בלוחאך, זה היו תלמידים טובים ובינוניים

, למרות שבאופן כללי הלוח תומך יותר בהוראת כיתה שלמה. ארציים-הישגיהם במבחנים כלל

מוגבלת יכולת כתיבה  בעלי צעירים ותלמידיםי צרכים מיוחדים החוקרים מצאו כי תלמידים בעל

ב "במחקר שנעשה לאחרונה בארה. תבקבוצות קטנותוך למידה לוח השימוש ב תועלת מרבית מהפיקו

)Swan et al., 2008 ( במתמטיקה ושפה בין התלמידים שלמדו עם ' ח-'כיתות גם בהישגיאשר השווה

מעט נמצאו ציונים גבוהים , לבין תלמידים שלמדו ללא הלוח האינטראקטיבייבי ינטראקטאהלוח ה

 ,מעבר להשפעה על ההישגים. 'ה-'פער הציונים היה המשמעותי ביותר בכיתות ד. לומדים עם הלוחותל

 מסובכים במתמטיקהלוח יכול לשפר הבנת מושגים השימוש בעזרים חזותיים של נמצא כי ה

)Mildenhall et al., 2008( ובמדעים )Hennessy et al., 2007.( 

 . מבוקרניסוישפעת הלוחות על ביצועים אקדמיים באמצעות בדקו את ה  בלבדמחקרים בודדים

לוח הס יסודי לא השתנו לפני ואחרי הלמידה באמצעות " של תלמידי ביהישגיםממצאיהם הראו כי 

בשיעור גבוהה יותר  מעורבות תרמהתגלתה ש למרות , יתרה מכך. )Fisher, 2006 (אינטראקטיביה

לוח הבעזרת חדש ושא כיתה שלמדה נה ,בשיעורי כימיה  שנלמדו הבנה טובה יותר של מושגיםהורמ

 דרךבכיתה שלמדה ה מאשר  יותר במבחן ידע אמריקאינמוכיםקיבלה ציונים  אינטראקטיביה

 למידה  בדרך כללבודק מבחן ידע כי יש לציין , עם זאת.)Christophy & Wattson, 2007(ת המסורתי



יכולת פיתרון ה לבדוק גם חשיבה ברמות גבוהות ומן הראוי הי). shallow learning(ברמה שטחית 

 . ,האינטראקטיבי בעקבות השימוש בלוח בעיות

 

 אינטראקטיבי הלוח מנהיגות בית ספרית בהטמעת השימוש ב

 ךתומשמנהיגות  הוא סגנון לבתי ספרלוח ה  מוצלחת שלהטמעהלביותר משמעותיים ההדברים אחד 

, בטוחים יותר בשימוש בטכנולוגיות חדשותרוב מנוסים ולורים צעירים למרות שמ. שינויבבלמידה ו

כמו גם , ולהטמיע את החידושים ללמוד בית ספרית לגרום לצוות לרצותהמנהיגות השל  התאפשרו

 ,Sheppard(טכנולוגיים הכישורים ה יותר מהיו חשובות, נכונותהאסטרטגיות ההחלטות קבלת ה

לוח למקם בחירה ה. מיקום הלוחלטה על ההח  היאוכזאסטרטגית דוגמה להחלטה ). 2003

מדוע "לסינדרום ו  של אותו המורהו של מורה מסוים יכולה לגרום להתנגדותתובכיתאינטראקטיבי 

 מצטרפות לכך גם , הלוח ממוקם רק בכיתה אחת בשכבהכאשר. צוותהחברי שאר  בקרב" לא אני

 את  דבר שהופך– טרליימקום ני בלוחאת ה מקםל מנהליםנוטים  ,טענותה למניעת .ההוריםטענות 

טבעי ומושכל  שילובלהנדרשות מיומנויות לא מאפשר למורים לפתח  ו"יוצא דופן"ל והשימוש ב

)Ronchetti & Dandoy, 2007  .( 

 

 אינטראקטיבי הלוח שימוש בבעקבות הים פדגוגיים שינוי

לא תמיד ראקטיבי אינטהלוח הים בשלבים הראשונים של הכנסת התלהבות שמורים ותלמידים חשה

 נותן תמיכה  הלוח). Smith et al., 2005(מתורגמת לפרקטיקה יעילה ובעלת מטרות מוגדרות 

אסטרטגיות ההוראה ודפוסי את לשנות מאלץ  לא ומסורתיתלית אפרונטלהוראה טכנולוגית 

" קטיתדיד" בגישה למד לכים ממשייםפעמים רבות מור). Gillen et al., 2007(האינטראקציה בכיתה 

לוח הלפני הכנסת , יתרה מכך). Somekh et al., 2005(במקום לעודד את אוטונומיית הלומדים 

לית אוהוראה פרונט, נעשתה לרוב בקבוצות קטנותלמידה בשילוב מחשבים , אינטראקטיביה

שימוש מקור לה). Lewis, 2003 ( מבחינה פדגוגית האינטראקטיבי מהווה צעד אחורהלוחה באמצעות

 & Zevenbergen(טכנולוגיה ב ושימוש ידהלמ של המורים לגבי ודבהנחות היסנמצא  לוחכזה ב

Lerman, 2008( , לשנות באמצעות הדרכה מתאימהלנסות ניתן שאותם . 

, ליתאפרונטבצורה  יותר זמן מלמדים הרבההם שמורים הרגשת ההבדיקה בשטח העלתה כי למרות 

בשבע וחצי דקות בהשוואה רק  שפה וחשבון ירד בקבוצות בשיעורי זמן הממוצע של עבודהה

כי נמצא מחקר אורך ב, יתרה מכך ).Higgins et al., 2005(שימוש בלוח  שבהם לא נעשהלשיעורים 

תשובות כמות ותדירות  , בכיתהאינטראקטיביותהגברה גם , ליתאפרונטההוראה ה במקביל להגברת

) Lewin et al., 2008 (עדכנימחקר  .)Smith et al., 2006 (עם המורהדיאלוג כמו גם ה התלמידים

 נצפו שינויים בשיטות ההוראה בריטניהס ב"בי בשילוב הטכנולוגיהכי לאחר שנתיים של  הראה

באינטראקציה בין מורה לתלמידים ובין תיווך לוחות שימוש בהכאשר , ובדפוסי אינטראקטיביות

  .תלמידים לבין עצמם

 

הוא בעל פוטנציאל  כי הכלי מראיםאינטראקטיבי בעולם ה לוחת ההטמעעל המחקרים , לסיכום

ההסתגלות  תקופתלאחר . לימודית בכיתותהאווירה ר  הופיולש מעורבות התלמידים תלהגבר

טות הוראה מתקדמות יותר ומורגשת עליה בהישגי י שנוטים לאמץמורים ה, שנמשכת כשנתיים

הדרכה  על חשיבות הים מצביעים המחקר,מעבר להדרכה הטכנולוגית, חשוב לציין כי. התלמידים

 . לשימוש מושכל בכליפדגוגית ה
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