השפעת הלוח האינטראקטיבי על תלמידים ,מורים ,תהליכי ותוצרי הלמידה
אינה בלאו
תפיסות התלמידים כלפי הלוח האינטראקטיבי
מחקרים שנעשו בשנים הראשונות של השימוש בלוח האינטראקטיבי בבריטניה ) Higgings et al.,
 (2005; Passey et al., 2004; Somekh et al., 2005הראו שמורים ותלמידים בבתי"ס יסודיים ועל-
יסודיים מאמינים שהוראה באמצעות לוח אינטראקטיבי משפרת את המוטיבציה ללמידה ,מגבירה
את רמת הריכוז ומשפיעה חיובית על מעורבות התלמידים בלמידה .תצפיות בחטיבות הביניים
בארה"ב הראו כי להוראה באמצעות לוח האינטראקטיבי השפיעה חיובית על התנהגות התלמידים,
ללא הבדלי מוצא אתני או מגדר ) .(Morgan, 2008תלמידים תיארו את השימוש בלוח כ"כיפי"
והאמינו שהוא מאפשר להם להספיק ללמוד יותר דברים ).(Thompson & Flecknoe, 2003
תלמידים אהבו את הנגישות לחומרי הלמידה באמצעות הלוח ,כמו גם את השימוש במולטימדיה –
השילוב בין צבע ,תנועה וצליל ) .(Hall & Higgins, 2005; Schut, 2007בין ההיבטים השליליים של
הלוח ,הם ציינו בעיות טכניות ,קושי בצפייה מרחוק בלוח והעדר מיומנויות שימוש בלוח על ידי חלק
מהמורים .כמו כן ,התלמידים הרגישו שלא ניתנה להם נגישות מספקת ללוח והביעו רצון להשתמש בו
לעיתים קרובות יותר .עם זאת ,כדאי לשים לב כי השימוש בלוח האינטראקטיבי נתפס בעיני
התלמידים כביטוי לחדשנות ) ,(Levy, 2002ויתכן שתפיסותיהם מצביעים על "אפקט ההילה" קצר
המועד ) .(Becta report, 2007יתרה מכך ,חוקרות מדרום אפריקה ) (Slay et al., 2008הביעו
ספקות לגבי יעילות הלוח .לטענתן ,למרות ההתלהבות שהפגינו תלמידים ומורים ,נראה כי מדובר
בסוג של "איפור" ולא ב"יופי אמיתי" .זאת כיוון שהיתרונות שציינו התלמידים והמורים ניתנים
להשגה גם על ידי שימוש במחשב נייד המחובר למקרן ,בעוד שהחסרונות שתוארו נבעו ישירות
מהשימוש בלוח האינטראקטיבי עצמו.
תפיסות המורים כלפי הלוח האינטראקטיבי
מספר מחקרים מאפשרים ללמוד על תפיסות המורים בנוגע לשימוש בלוח האינטראקטיבי .מורים
בבי"ס יסודיים באוסטרליה דיווחו כי הטכנולוגיה קלה לשימוש ).(Bennett & Lockyer, 2008
מורים בבריטניה ) (Levy, 2002ובארה"ב ) (Solvie, 2004ציינו שהלוח מאפשר הכנת מערכי שיעור
מובנים ,תוך שמירה על גמישות ויכולת להכניס שינויים במהלך השיעורים .בעקבות השימוש בלוח
האינטראקטיבי ,מורים אוסטרליים הרגישו יצירתיים יותר ,נהנו יותר מההוראה ודיווחו על שינויים
משמעותיים בשיטות ההוראה ) .(Lee & Boyle, 2004לעומת זאת ,מחקר בבריטניה הראה כי צוותי
מורים הזדקקו להדרכה צמודה כדי להשתמש בלוחות בצורה יצירתית יותר ) Glover & Miller,
 .(2001למרות אינטואיטיביות השימוש בלוח האינטראקטיבי ,מורים חייבים לקבל הדרכה -
טכנולוגית ופדגוגית כאחד  -כדי למצות את הפוטנציאל הטמון בכלי ) ;Birch, 2003; Harris, 2002
 .(Ofsted report, 2002בשונה ממורים בארצות דוברות אנגלית שאינם מוטרדים ממחסור בחומרי
למידה דיגיטליים ,המורים באיטליה הביעו דאגה מכמות הזמן שתידרש להכנת חומרי הלמידה

) .(Ronchetti & Dandoy, 2007למרות שההשקעה הזאת נתפסה ע"י המורים כהשקעה עתידית
כדאית ,רובם סברו שמעשית כמות חומרי הלמידה שהם יכולים לייצר תהיה מוגבלת באופן יחסי.
השפעת הלוח האינטראקטיבי על הלמידה
הלוח תומך בלומדים בעלי סגנונות למידה שונים :איורים ואנימציות תומכים בתלמידים בעלי סגנון
למידה חזותי ) ,(Moss et al., 2007קבצי קול והגברת הדיון )על חשבון זמן העתקה מהלוח ורישום
דברי המורה( עוזרים לתלמידים בעלי סגנון למידה שמיעתי ,עצם הנגיעה בלוח האינטראקטיבי
תומכת בלומדים בעלי סגנון למידה תחושתי ).(Bertamini, 2008
ממחקרים שנערכו בתחום ,נראה כי השפעת הלוח האינטראקטיבי על ביצועים אקדמיים איננה חד-
משמעית .השימוש בלוח האינטראקטיבי מוצג כהסבר להעלאת ציוניים של תלמידי בי"ס יסודיים
בבחינות כלל-ארציות בבריטניה ) (Bateson-Winn, 2003ובאוסטרליה ).(Lee & Boyle, 2004
מאוחר יותר  (2005) Higgins et al.מצאו כי השימוש בלוח משפר בעיקר ביצועים אקדמיים של
תלמידים בעלי הישגים נמוכים ,שהצליחו לשפר את תחום השפה ,במיוחד את מיומנויות הכתיבה.
יתכן שהתוצאות הושפעו מהעובדה כי הלוחות הוכנסו לבתי"ס שבהם ציוני התלמידים גבוהים
מהממוצע הארצי בבריטניה .בנוסף ,ציוני התלמידים עלו בשנה"ל הראשונה של השימוש בלוחות ,אך
החוקרים לא הצליחו לשחזר את הממצא בשנה"ל השנייה .החוקרים ציינו כי לבתיה"ס בהם לומדים
תלמידים בעלי ביצועים גבוהים ,קשה לשמור על מגמת שיפור הציונים לאורך זמן .נראה כי גם
"אפקט התקרה" ) - ceiling effectריכוז הציונים בחלקה העליון של ההתפלגות( ,יכול להסביר מדוע
החוקרים התקשו למצוא את המשך מגמת השיפור .מעבר לכך ,ציוני התלמידים במדעים ,בבתי"ס
בהם נעשה שימוש בלוחות היו נמוכים בהשוואה לבתיה"ס האחרים .החוקרים הסבירו את הממצא
בכך שהפרויקט התרכז במקצועות השפה והמתמטיקה ,יתכן שהדבר גזל זמן מלימודי המדעים.
ממצאים שונים התקבלו במחקרם של  ,(2008) Lewin et al.שאף הם חקרו את השפעת הלוחות
בבתי"ס יסודיים בבריטניה .חוקרים אלה מצאו כי הישגי התלמידים בשפה ובמתמטיקה היו במתאם
עם משך הזמן שהם למדו עם הלוח האינטראקטיבי .בשלבים הראשוניים הנהנים העיקריים במחקר
זה היו תלמידים טובים ובינוניים ,אך לאחר שנתיים של השימוש בלוח ,כלל התלמידים שיפרו את
הישגיהם במבחנים כלל-ארציים .למרות שבאופן כללי הלוח תומך יותר בהוראת כיתה שלמה,
החוקרים מצאו כי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים צעירים בעלי יכולת כתיבה מוגבלת
הפיקו תועלת מרבית מהשימוש בלוח תוך למידה בקבוצות קטנות .במחקר שנעשה לאחרונה בארה"ב
) (Swan et al., 2008אשר השווה הישגים בכיתות ג'-ח' במתמטיקה ושפה בין התלמידים שלמדו עם
הלוח האינטראקטיבי לבין תלמידים שלמדו ללא הלוח האינטראקטיבי ,נמצאו ציונים גבוהים מעט
ללומדים עם הלוחות .פער הציונים היה המשמעותי ביותר בכיתות ד'-ה' .מעבר להשפעה על ההישגים,
נמצא כי השימוש בעזרים חזותיים של הלוח יכול לשפר הבנת מושגים מסובכים במתמטיקה
) (Mildenhall et al., 2008ובמדעים ).(Hennessy et al., 2007
מחקרים בודדים בלבד בדקו את השפעת הלוחות על ביצועים אקדמיים באמצעות ניסוי מבוקר.
ממצאיהם הראו כי הישגים של תלמידי בי"ס יסודי לא השתנו לפני ואחרי הלמידה באמצעות הלוח
האינטראקטיבי ) .(Fisher, 2006יתרה מכך ,למרות שהתגלתה רמת מעורבות גבוהה יותר בשיעור
ורמה הבנה טובה יותר של מושגים שנלמדו בשיעורי כימיה ,הכיתה שלמדה נושא חדש בעזרת הלוח
האינטראקטיבי קיבלה ציונים נמוכים יותר במבחן ידע אמריקאי מאשר הכיתה שלמדה בדרך
המסורתית ) .(Christophy & Wattson, 2007עם זאת ,יש לציין כי מבחן ידע בודק בדרך כלל למידה

ברמה שטחית ) .(shallow learningמן הראוי היה לבדוק גם חשיבה ברמות גבוהות ויכולת פיתרון
בעיות בעקבות השימוש בלוח האינטראקטיבי.,
מנהיגות בית ספרית בהטמעת השימוש בלוח האינטראקטיבי
אחד הדברים המשמעותיים ביותר להטמעה מוצלחת של הלוח לבתי ספר הוא סגנון מנהיגות שתומך
בלמידה ובשינוי .למרות שמורים צעירים לרוב מנוסים ובטוחים יותר בשימוש בטכנולוגיות חדשות,
אפשרותה של המנהיגות הבית ספרית לגרום לצוות לרצות ללמוד ולהטמיע את החידושים ,כמו גם
קבלת ההחלטות האסטרטגיות הנכונות ,היו חשובות יותר מהכישורים הטכנולוגיים ) Sheppard,
 .(2003דוגמה להחלטה אסטרטגית כזו היא ההחלטה על מיקום הלוח .הבחירה למקם לוח
אינטראקטיבי בכיתתו של מורה מסוים יכולה לגרום להתנגדותו של אותו המורה ולסינדרום "מדוע
לא אני" בקרב שאר חברי הצוות .כאשר הלוח ממוקם רק בכיתה אחת בשכבה ,מצטרפות לכך גם
טענות ההורים .למניעת הטענות ,נוטים מנהלים למקם את הלוח במקום נייטרלי – דבר שהופך את
השימוש בו ל"יוצא דופן" ולא מאפשר למורים לפתח מיומנויות הנדרשות לשילוב טבעי ומושכל
).(Ronchetti & Dandoy, 2007
שינויים פדגוגיים בעקבות השימוש בלוח האינטראקטיבי
ההתלהבות שמורים ותלמידים חשים בשלבים הראשונים של הכנסת הלוח האינטראקטיבי לא תמיד
מתורגמת לפרקטיקה יעילה ובעלת מטרות מוגדרות ) .(Smith et al., 2005הלוח נותן תמיכה
טכנולוגית להוראה פרונטאלית מסורתית ולא מאלץ לשנות את אסטרטגיות ההוראה ודפוסי
האינטראקציה בכיתה ) .(Gillen et al., 2007פעמים רבות מורים ממשיכים ללמד בגישה "דידקטית"
במקום לעודד את אוטונומיית הלומדים ) .(Somekh et al., 2005יתרה מכך ,לפני הכנסת הלוח
האינטראקטיבי ,למידה בשילוב מחשבים נעשתה לרוב בקבוצות קטנות ,והוראה פרונטאלית
באמצעות הלוח האינטראקטיבי מהווה צעד אחורה מבחינה פדגוגית ) .(Lewis, 2003המקור לשימוש
כזה בלוח נמצא בהנחות היסוד של המורים לגבי למידה ושימוש בטכנולוגיה ) & Zevenbergen
 ,(Lerman, 2008שאותם ניתן לנסות לשנות באמצעות הדרכה מתאימה.
הבדיקה בשטח העלתה כי למרות הרגשת המורים שהם מלמדים הרבה יותר זמן בצורה פרונטאלית,
הזמן הממוצע של עבודה בקבוצות בשיעורי שפה וחשבון ירד רק בשבע וחצי דקות בהשוואה
לשיעורים שבהם לא נעשה שימוש בלוח ) .(Higgins et al., 2005יתרה מכך ,במחקר אורך נמצא כי
במקביל להגברת ההוראה הפרונטאלית ,גברה גם האינטראקטיביות בכיתה ,כמות ותדירות תשובות
התלמידים כמו גם הדיאלוג עם המורה ) .(Smith et al., 2006מחקר עדכני )(Lewin et al., 2008
הראה כי לאחר שנתיים של שילוב הטכנולוגיה בבי"ס בבריטניה נצפו שינויים בשיטות ההוראה
ובדפוסי אינטראקטיביות ,כאשר השימוש בלוחות תיווך באינטראקציה בין מורה לתלמידים ובין
תלמידים לבין עצמם.
לסיכום ,המחקרים על הטמעת הלוח האינטראקטיבי בעולם מראים כי הכלי הוא בעל פוטנציאל
להגברת מעורבות התלמידים ולשיפור האווירה הלימודית בכיתות .לאחר תקופת ההסתגלות
שנמשכת כשנתיים ,המורים נוטים לאמץ שיטות הוראה מתקדמות יותר ומורגשת עליה בהישגי
התלמידים .חשוב לציין כי ,מעבר להדרכה הטכנולוגית ,המחקרים מצביעים על חשיבות ההדרכה
הפדגוגית לשימוש מושכל בכלי.
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