נא לפתוח טלפונים -
שימוש בטלפונים חכמים
בהוראה אקדמית
חגית מישר-טל ,aהמכון הטכנולוגי חולון

מ

אמר זה מציג אפשרויות אחדות לשימוש בטלפונים חכמים כאמצעי לגיוון
ולהעשרה של הלמידה וההוראה האקדמית ולקידום הרלוונטיות של נושאי השיעור
לסטודנטים .שימוש כזה עשוי לקדם למידה פעילה ומערבת ,המשלבת מרכיבים
של הבניית ידע ,יצירתיות ומענה למגוון של סגנונות למידה .המאמר דן גם בהיבטים
השליליים של השימוש בטלפונים חכמים במהלך השיעור ומציע למרצים פתרונות
להתמודדות עם סוגיה זו.
חגית מישר-טל

טלפונים חכמים כטכנולוגיית ידע
מיודוסר 1מגדיר טכנולוגיית ידע כ"כול אמצעי
(כלי או מתודה) התורם להשלמתן ולהרחבתן של
היכולות הטבעיות של המוח האנושי בתהליכים
הקשורים לטיפול בידע ,חשיבה ,למידה ופתרון
בעיות" .טכנולוגיות ידע מנגישות את המידע
ומאפשרות את עיבודו ואחסונו ,את הפצתו
לאחרים ואת הפיכתו לידע .לטכנולוגיה של
טלפונים חכמים יש בימינו תרומה משמעותית
בתהליך עיבוד המידע והפיכתו לידע .טכנולוגיה
זו תומכת בתהליך עיבוד המידע בשלושה אופנים:
 )1היא מקדמת צריכת מידע בזכות נגישות
למידע בכל מקום ובכל זמן;  )2היא מאפשרת
יצירת מידע בזכות מגוון של אפליקציות לעיבוד
ולאחסון מידע;  )3הטלפונים מהווים ערוץ
תקשורת שמאפשר הן נגישות למידע המתקבל
ממשתמשים אחרים והן הפצה של מידע לאחרים.
באיור  1מוצג הפוטנציאל הפדגוגי של טלפונים
חכמים כטכנולוגיה ללמידה אקדמית במסגרת
שלושת האופנים של תהליך עיבוד המידע
והפיכתו לידע :צריכת מידע ,יצירת מידע
ותקשורת.

 aד”ר חגית מישר-טל היא מרצה במחלקה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון
ומרכזת הוראה בתכנית לתואר שני בחינוך ,בתכנית לטכנולוגיות למידה ,באוניברסיטה
הפתוחהhagitmt@gmail.com ,
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איור  .1שימוש בטלפונים חכמים כטכנולוגיות
ידע

להלן דוגמאות ליישומי הטלפון החכם לשם
קידום כל אחד מהרכיבים המתוארים באיור .1

צריכת מידע
 .אמידע מהאינטרנט  -הטלפון החכם מאפשר
גישה אישית לאינטרנט וכך מספק מקור מידע
חשוב שניתן להשתמש בו במהלך השיעורים.
הנגישות של הסטודנטים לאינטרנט מאפשרת
למידה חקרנית ופעילה שדורשת מהם חיפוש
עצמאי של מידע והערכה של מידע .הפניית
סטודנטים לחיפוש מידע באינטרנט במהלך

הוראה באקדמיה

איור  .2דוגמה לQR code-

קוד כזה שמוצמד לספר קריאה למשל יכול להכיל תקציר של
הספר ופרשנות שלו .קוד שמוצג לצד מוצג אומנותי במרחב
מוזיאוני יכול להכיל מידע על היוצר ,על הרקע ליצירה ועל
המשמעויות של היצירה.
ניתן לשלב שימוש ב QR code-או בטכנולוגיות מתקדמות
יותר כמו  Aurasmaאו  Wakinappבלמידה במרחבים כמו
מוזיאונים ותחנות עבודה במעבדות ובספריות.
אפשר להשתמש ב QR code-גם ליצירה של פעילויות
אינטראקטיביות בכיתה .בפעילויות כאלה מוצג על מסך הכיתה
קוד ולאחר סריקתו על ידי הטלפון הסלולרי של הסטודנט
מוצג על מסך הטלפון שאלון .לאחר שכל הסטודנטים סיימו
לענות על השאלון ,כל אחד בשימוש בטלפון האישי שלו,
תוצאות השאלון מסוכמות ומוצגות באופן מספרי או גרפי
על המסך שבכיתה .פעילויות אינטראקטיביות כאלה יכולות
לשמש ,לדוגמה ,לצורך הערכת הלמידה של חומר
השיעור באמצעות יצירת שאלון מסכם בנושאי
השיעור .4בתום הפעילות ,תמונת המצב הכיתתית
הנשקפת מניתוח השאלון מאפשרת למרצה
להעריך את הידע של הסטודנטים בנושא הנלמד,
ולסטודנטים  -להעריך את מידת ידיעותיהם
בהשוואה לעמיתיהם.
קיימות אפליקציות אחדות ליצירת שאלונים
אינטראקטיביים לחדר ההרצאות כמו sms-hit
שפותח על ידי סטודנטים מהמכון הטכנולוגי
חולון Kahoot ,5ו .6NearPod-האפליקציות הללו
מאפשרות לנהל במהלך השיעור אינטראקציות
המורכבות משאלות ותשובות ,באמצעות
טלפונים חכמים.

גיליון מס'

6

יצירת מידע
 .אתיעוד  -המכשירים החכמים יכולים לשמש כאמצעי תיעוד
רב-תכליתיים .הם מצויידים בכלי כתיבה טקסטואליים
(פתקים ,מסמכים מבוססי ענן וכדומה) ובאמצעי תיעוד
מולטימדיאליים  -מצלמה ,רשמקול ומצלמת וידאו .הם
מאפשרים לתעד תהליכי למידה באמצעות צילום לוח או דפי
כתיבה בתהליכי פתרון בעיות ובמהלך עבודה על פרויקטים.
הם מאפשרים לתעד את סביבת הלמידה (קולות ,תמונות
וכדומה) ומאפשרים איסוף של מידע מחוץ לכיתה והמשך
עיבודו בכיתה .9שימוש בכלים אלו בהוראה אקדמית יכול
להיות למשל בפרויקט שבו הסטודנטים אמורים ליצור תוצר
לימודי לפי שלבים מוגדרים .השימוש במצלמה מאפשר
לתעד את תהליך הלמידה ולא רק את התוצרים הסופיים
של הלמידה ולהביא את התוצרים האלה לשיעור לצורך דיון
וקבלת משוב.
אחת האפליקציות הפופולריות ביותר לתיעוד בכיתה
באמצעות טלפון חכם היא  .Evernoteכלי זה מספק
לסטודנטים סביבה חליפית למחברת המסורתית .הוא
מאפשר שימוש אינטגרטיבי של אמצעי התיעוד בשיעור
כמו שילוב תיעוד טקסטואלי של ההרצאה לצד צילומי הלוח
ותיעוד קולי של המרצה .כל אלו מאוחסנים בקובץ אחד
ב"ענן" והגישה אליהם אפשרית גם ממחשב רגיל מהבית.10
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השיעור מאפשרת לקשר את השיעור לנושאים אקטואליים
ועדכנים ובכך לקדם למידה משמעותית .2לדוגמה ,בשיעור
במחלקה לגאוגרפיה שהתקיים בסמוך למועד של רעידת
אדמה ,התבקשו הסטודנטים להשתמש בטלפונים החכמים
שלהם כדי למצוא באתרים שונים באינטרנט מידע עדכני
על רעידת האדמה ,מידע היסטורי על רעידות אדמה ומפות
רלוונטיות.
 .במציאות רבודה  -טכנולוגיה שמספקת רובדי מידע שמשוייך
לעצמים פיזיים .לעצם הפיזי מוצמד פריט מידע באופן
מוצפן והנגישות אליו מתבצעת באמצעות הטלפון החכם.3
לדוגמה ,שימוש ב( QR code-איור  .)2אפליקציה מיוחדת
( )QR code readerסורקת במצלמה של הטלפון החכם את
הקוד המוצמד לאובייקט פיזי כדי לקבל על האובייקט מידע
מוצפן שהוטבע בקוד.

 .גמידע תלוי מיקום  -אפליקציות שעושות שימוש בחיישן
ה GPS-המובנה בטלפון ומספקות שירותי מידע מבוססי
מיקום ,כמו מפות נושאיות ושירותי ניווט .האפליקציה
המוכרת ביותר בהקשר זה היא  Wazeהמנווטת את הנהגים
לצורך הגעה מהירה ליעדם .כלים אלו יעילים במיוחד
בלמידה חוץ-כיתתית שבמהלכה הלומד נדרש להתמצא
במרחב והמידע העומד לרשותו מאפשר לו לקבל החלטות
מושכלות .7לדוגמה ,בסיורים לימודיים אפשר לשלב שימוש
באפליקציות המספקות מידע תלוי מיקום על מסלולי
טיולים ,כדוגמת "מסלולרי" או "עמוד ענן" .בעת שהייה
במקום מסוים האפליקציה מציעה למשתמש מידע על
אטרקציות ומקומות קרובים למקום הימצאו ויכולה לתמוך
בהחלטתו לאן לפנות והיכן לבקר.8

לוגיסטיקה של השימוש
בטלפונים חכמים כחלק
ממהלך השיעור

 .בהבניית ידע  -טלפונים חכמים לא רק מתעדים ומאחסנים
מידע ,אלא מאפשרים גם את עיבודו של המידע הנאגר
ויצירה של תוצרי למידה דיגיטליים ,כמו מפות מושגים
ועריכת תמונות וסרטוני וידאו באפליקציות ייעודיות כדוגמת
 Magistoו .Edmodo-התוצרים הדיגיטלים קלים להכנה
ומאפשרים לסטודנטים חלופות יצירתיות ומקוריות לערוצים
הטקסטואליים המקובלים .הם מאפשרים לסטודנטים בעלי
סגנון למידה חזותי ודינמי להביא לידי ביטוי את הידע שלהם
בדרכים פעילות.11
 .גחקר ומדידה  -הטלפונים החכמים יכולים להתחבר למגוון
של חיישנים ,כמו מד טמפרטורה ,מד רעשים ,מד אור ,מצפן
ומד מרחק ,המאפשרים לכל אחד מהתלמידים להשתתף
באופן פעיל במדידה ובחקר של תופעות ,בכיתה ומחוצה לה.
חיישנים אלו מאפשרים למשל למידה התנסותית בשיעורי
גאוגרפיה ,בוטניקה ואנטומיה.13 ,12

תקשורת
 .אשיתוף  -הטלפון החכם החכם מאפשר יצירת אינטראקציה
בין משתמשים בדרכים מרובות :דיבור ,שיחות וידאו,
טקסטים מיידים ותקשורת א-סינכרונית .שפע האמצעים
לתקשורת יכול להיות מנוצל לצורכי למידה בצורות רבות.
אחת הדרכים היא קיום ערוצי תקשורת חלופיים לתקשורת
פנים אל פנים בכיתה ( )Backchannelבאמצעות רשתות
חברתיות כפייסבוק ווואטסאפ .15,14הרשתות החברתיות
מאפשרות להפוך את הכיתה ל"קהילת לומדים" תומכת ,שכן
הסטודנטים יכולים לקיים בקבוצה זו תקשורת מכל מקום
ובכל זמן ,לשתף זה את זה בידע שלהם ולתמוך בסטודנטים
מתקשים .הן מאפשרות לקיים תהליכי למידה שיתופיים
בזמן שבין השיעורים ולהפוך את הלמידה לרציפה יותר.
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סקר שהתקיים באחת המכללות
בארץ בשנת  2013העלה כי 81%
מן הסטודנטים מגיעים לשיעורים
עם טלפון חכם .16נשאלת השאלה:
האם מצב זה מאפשר להסתמך
על טכנולוגיות אלו בשיעורים
ולהפעיל תהליכי למידה משולבי
טכנולוגיה ניידת? האם ניתן לחייב
סטודנטים להגיע עם מכשירים ניידים
לשיעורים? באוניברסיטאות רבות
בעולם הוחל במהלך המחייב הגעה
לשיעור עם ציוד דיגיטלי אישי .מגמה
זו נקראת Bring Your - BYOD
 ,Own Deviceוהיא משרתת את
מוסדות הלימוד בכך שהיא מייתרת
את הצורך בבניית כיתות מחשב
והקצאת משאבים ארגוניים לתשתיות מחשב .הסטודנטים
מגיעים עם ציוד הקצה מהבית ויכולים להפעילו בכל כיתה ואף
מחוץ לכיתה .17אם לא כל הסטודנטים מגיעים עם מכשירים
ניידים ,ניתן לתכנן פעילויות הדורשות מכשיר לכל זוג .לחלופין,
במוסדות אקדמיים מסוימים קיימת מדיניות של רכישה
מרוכזת של מכשירים ניידים (בעיקר טאבלטים ,שמכילים את
כל היתרונות של הטלפון החכם למעט היותו טלפון) שאותם
מקבלים הסטודנטים בתחילת לימודיהם והם מלווים אותם
כחלק מן הציוד האישי במהלך כל שנות לימודיהם.18

שימוש שלילי בטלפונים חכמים במהלך השיעור
והדרכים להתמודדות
מחקרים שבחנו את השימוש של סטודנטים במכשירים
ניידים אישיים (מחשבים ניידים ,טאבלטים וטלפונים חכמים)
בשיעור ,מעידים שמכשירים אלו משמשים לא רק למטרות
תומכות למידה ,אלא גם לפעילויות המסיחות את הדעת מתוכן
השיעור ,כשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ,מסרים מיידיים
וכדומה .20,19,16מחקר שבחן את ההבדלים במידת המוסחות
של התלמידים בין שתי כיתות ,האחת שבה המרצה הפעיל
את התלמידים באמצעות המכשירים החכמים והאחרת שבה
המרצה התעלם מהשימושים מסיחי הדעת של התלמידים ולא
יזם פעילות במכשירים אלו ,העלה שהפעלת התלמידים ללמידה
במסגרת השיעור באמצעות הטלפונים החכמים הצליחה
להקטין את רמת המוסחות של התלמידים ולהעלות את רמת
שביעות הרצון שלהם מהשיעור .21ממצא זה מציע למרצים ליזום
פעילויות למידה באמצעות הטלפונים החכמים כדי לצמצם את
הסחות הדעת ולהגביר את המעורבות בשיעור .בפועל ,מרבית
המרצים עדיין מתעלמים מהשימוש של סטודנטים במכשירים
הניידים בכיתה שלא כחלק מתכנית השיעור ,כלומר הם אינם
מונעים באופן אקטיבי את השימוש בו ,אבל גם לא משלבים את
השימוש בו כחלק ממהלך השיעור.22
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שימוש בטלפון חכם לעריכת בחנים בשיעור
ולקידום הקריאה לקראת השיעור
 מכללת אורנים,aאהוד רביב
מסך גדול בכיתה רשימת הסטודנטים ולאחר מכן הבוחן
 בכל פעם מופיעה על מסכי הטלפון של הסטודנטים.מתחיל
 התשובות."שאלה אחת והם עונים עליה ולוחצים על "שלח
 תשובה:של כל סטודנט נראות בזמן אמת על המסך בכיתה
 השאלה האחרונה.נכונה מופיעה בירוק ותשובה שגויה באדום
-2-1( בכל בוחן הינה "הערך באיזו מידה התכוננת לבוחן בבית
 כך אני יכול לקבל אינדיקציה מצוינת באשר למצב.")5-4-3
.ההכנה לשיעורים של תלמידי הכיתה
?מה ניתן להשיג מכל זה
 המשתפת את כולם, פתיחה מאתגרת לשיעור- קודם כול
! אקשן אמיתי.בעשייה מן הדקה הראשונה
 גם אם תוצאות הבוחן (שניתן לקבל למייל הפרטי או- שנית
 עצם,להוריד כגיליון אקסל) אינן מהוות חלק מהציון הסופי
קיומו והידיעה שכולם יראו את התוצאות על הלוח בזמן אמת
מהווים מוטיבציה משמעותית לקריאת המאמרים בבית לקראת
.השיעור
 זוהי דוגמה טובה לשימוש בטלפונים לצורך: מודלינג- ואחרון
.הוראה מפעילה ומאתגרת
!בהצלחה

הוראה באקדמיה

: כולו מניסיון אישי- הנה הסיפור
בקורס שאני מלמד בנושא גיל ההתבגרות נדרשים הסטודנטים
 תכנית כל שיעור אמורה.כמעט בכל שבוע לקרוא בבית מאמר
לשלב שאלות ברמות חשיבה גבוהות העוסקות במשמעויות
 אבל כוונות.החינוכיות של המאמר שנקרא לקראת השיעור
 פעמים רבות למעלה ממחצית הסטונדטים:לחוד ומציאות לחוד
 ואני מוצא,אינם קוראים את המאמר או שקוראים אותו ברפרוף
את עצמי משוחח בשיעור עם חלק קטן של הסטודנטים בעוד
.האחרים אינם מעורבים כלל
 בכיסו של כל סטודנט מצוי.פה נכנס הטלפון החכם לעניין
 בזכות אפליקציה. פשוט ומעשי לבעיה שתיארתי,פתרון אלגנטי
 אפשר לערוך לסטודנטים בוחן קצר1(Socrative( בשם סוקרטיב
 המרצה.) לבדיקת שליטתם במאמר שהיו אמורים לקרואQuiz(
 לצורך העניין) מכין את הבוחן במחשב שבבית באתר,(אני
- האפליקציה מאפשרת לכלול בבוחן שאלות רב.סוקרטיב
 שאלות "השלם את,לא נכון/ שאלות נכון,)multiple choice( ברירה
.המילה החסרה" ועוד
בתחילת השיעור אני מבקש מהסטודנטים להוציא את
 באתר עליהם להיכנס.הטלפונים ולגלוש לאתר סוקרטיב
 כעת מוצגת על.ל"חדר" של המורה ו"להקליד" את שמם
ehud_r@oranim.ac.il , מנהל היחידה לפדגוגיה מתוקשבת,אהוד רביב

a

http://digitalpedagogy.co/2013/08/04/socrative - ראו סרטון הדרכה בקישור זה
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