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Abstract 
This quantitative study examined the changes in Information and 
Communication Technologies (ICT) integration in teaching among faculty 
members at four colleges of education in the period between the years 2008 
and 2013. The study involved 267 faculty members in the first round and 322 
in the second round of data collection. Data were collected through a 
questionnaire that examined the ways of ICT integration in teaching, personal 
characteristics (attitudes, skills in the use of ICT, innovation adoption phase) 
and necessary conditions at the colleges (infrastructure and equipment, 
technical, pedagogical and administrative support). 

The findings indicate a significant increase in the scope and ways of ICT 
integration in teaching by faculty members (especially in ways that reinforce 
traditional teaching) which also filtered to students’ field practice training, 
faculty members’ attitudes and skills. The current challenge facing the 
colleges is developing ICT-based pedagogical innovation among faculty. The 
article discusses the interpretation of the findings in light of the theories of 
diffusion and adoption of innovation as well as framework for analyzing ICT 
implementation in educational institutions.  

Keywords: ICT integration in teaching, Teacher Education, faculty, pre-
service teachers. 

 תקציר
מחקר זה בודק באמצעות כלים כמותיים את השינויים שחלו בחברי הסגל של 

בתחום שילוב תקשוב בהוראה.  2013-2008ארבע מכללות לחינוך בשנים 
הנתונים נאספו בשתי תקופות: התקופה שנערך בה סבב איסוף הנתונים 
הראשון התאפיינה בתהליך מתון של הטמעת טכנולוגיות מידע במכללות 
לחינוך, ואילו סבב איסוף הנתונים השני התקיים לאחר שהתכנית הלאומית 

. בסבב הראשון נאספו החלה לפעול 21-להתאמת המכללות לחינוך במאה ה
מרצים. הנתונים  322-מרצים, ובסבב השני נאספו נתונים מ 267-נתונים מ

נאספו באמצעות שאלון הבוחן כמה היבטים רלוונטיים: הדרכים לשלב תקשוב 
בהוראה, תכונות אישיות (עמדות, מיומנויות שימוש בתקשוב, שלב באימוץ 

ן תמיכה טכנית, פדגוגית חדשנות) ותנאים במכללות (תשתיות וציוד, מת
 ומנהלית).
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ממצאי המחקר מעידים על עלייה ניכרת בהיקף של שילוב תקשוב בהוראה 
בהכשרה להוראה (בעיקר דרכים המחזקות הוראה מסורתית). עוד, מהממצאים 
עולה שבתקופה זאת חל שינוי בעמדות המרצים ובמיומנויותיהם בתחום 

לפניו הוא פיתוח חדשנות פדגוגית  התקשוב. האתגר שמכללות לחינוך עומדות
מבוססת תקשוב בקרב סגל ההוראה. המאמר חושף את הממצאים ומפרש 

ליכי אותם לפי התאוריות של הפצה ואימוץ חדשנות ולפי מודלים לניתוח של תה
 הטמעת תקשוב במוסדות חינוך.

למידה, הכשרת מורים להוראה בשילוב תקשוב בהוראה ו מילות מפתח:
 ל המכללות, סטודנטים להוראה.מתוקשבת, סג

 מבוא
טכנולוגיות בעשורים האחרונים חלו שינויים מהותיים בכל תחומי החיים בעקבות התפתחות ב
המתחייבות לדרישות שלהן חינוך המערכות  הן שלמידע. מדינות רבות מנסות להתאים את יעדיה
חדשנות פדגוגית  י לבטאומשקיעות משאבים רבים בציוד ובהכשרת עובדי הוראה כדעידן המידע מ
)Brecko, Kampylis, & Punie, 2014; Kozma, 2011 לשנות המורים מחייב את ). יישום הרפורמות

שמה במרכז את צורכי את התפיסה הפדגוגית הרווחת, שלפיה המורה הוא מקור הידע, לגישה ה
 תהליכי למידה מורכבים. כוללת הלומד ו

חדשות, תפיסות מים העומדים בדרכם של המורים לאמץ החסקשיים והעל  מעידיםמחקרים רבים 
עדר מיומנויות שימוש בתקשוב ומחסור בתמיכה טכנית, פדגוגית ומנהלית (גולדשטיין יהובהם 

בשל כל זאת, ). Liu, 2011; Rogers, 2003; Surry, Lewis, Yohn, & Vance, 2012 ;2012, אחריםו
 ).2012, ואחרים(גולדשטיין  עברפיתחו בהם דרכי הוראה שרבים מהמורים נוטים לדבוק ב

-שנות פדגוגיתחדהמתאפיינים בלמערכת החינוך מורים  המאפשרים להזריםאחד הערוצים 
בעידן  ומגיעים ללמוד במכללות לחינוך גדלהוא הכשרה של מורים חדשים. הסטודנטים ה טכנולוגית

להביא כדי י הוראה. ואולם, ץ חדשנות טכנולוגית לצורכלאמכדי מספיק  יםגמיש, והם המידע
על חברי הסגל של המכללות לחינוך  או לאמץ דרכים כאלה,ח דרכי הוראה חדשניות סטודנטים לפת

טכנולוגית ולהיות מיומנים בדרכי הוראה אלו. עליהם להכיר לעומק את -לאמץ חדשנות פדגוגית
ה פדגוגית באופן הכלים הטכנולוגיים ולדעת איך לשלב אותם בהוראה ובהדרכאת הסביבות ו

 ידע חדש. לם הם נדרשימושכל. לשם כך 

 Concerns Based Adoption( CBAMהמכונה  ,)Hall & Hord, 1987לפי המודל של הול והורד (
Model(,  חדשנות טכנולוגית הוא תהליך מורכבשל אימוץ) :שימוש -) אי1, ובו שבעה שלבים

) שימוש פשטני 4של כלים טכנולוגיים חדשים; () למידה 3) סקרנות לגבי החדשנות; (2בחדשנות; (
) שיתוף פעולה עם עמיתים 6בדרכים מסורתיות; ( ) שימוש בטכנולוגיות אך5ות טכנולוגית; (בחדשנ

 ) שימוש יצירתי וחדשני.7( ;בפיתוח רעיונות לחידושים בהוראה
עמדות אחד הגורמים החשובים ביותר להנעה של מורים לשלב תקשוב בהוראה הוא החזקה ב

מושפעות מהשקפת העולם הרואה (או ). עמדות אלו Bai & Ertmer, 2008( זהחיוביות כלפי שילוב 
המידה שמיוחסת לה תועלת חברתי בעולם, מ-שינוי תרבותילבצע  הזדמנות) בטכנולוגיה רואהלא 

שלו יומית -לצורכי העבודה היוםהמידה שהמורה מתקשה להשתמש בה למקצוע ההוראה, מ
 Jebeile & Reeve, 2003; Kale( ממנו כדי ללמוד לעבוד עם טכנולוגיה זוהשקעה הנדרשת וממידת ה

& Goh, 2014; Rogers, 2003 .( 

 ,Teo & Tan( טאו וטאןגורסים  ,תקשוב בהוראהשל עמדות חיוביות כלפי שילוב מלבד החזקה ב
ים לשלב תקשוב כוונות המור, )Ajzen, 1991(על סמך התאוריה של התנהגות מתוכננת  )2012

 שלבעלי תפקידים ויהם של עמדותמ (למשל בהוראה מושפעות גם מהנורמות הקיימות בסביבתם
 מהמידה שהם חשים מסוגלים לעשות כן.עמיתים) ו

 המחקר
תקשוב בהוראה בקרב חברי הסגל בארבע של מתמקד בהערכת השינויים שחלו בשילוב  זהמחקר 

) לשנה 2008 :שנת איסוף הנתונים, 2012, אחריםדשטיין ומכללות בתקופה שבין המחקר הקודם (גול
). מחקר זה הוא 2013 :הראשונה של יישום התכנית הלאומית במכללות לחינוך (שנת איסוף הנתונים

היבטים של יישום התכנית הלאומית להתאמת מערכתי רחב ומתמשך שעניינו מגוון חלק ממחקר 
 . 21-המכללות לחינוך במאה ה
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 שאלות המחקר
 שילוב תקשוב בהוראה?  לשכיצד השתנו עמדות ומיומנויות של חברי הסגל בהקשר  .1
אילו שינוים חלו בהיקף ובדרכי שילוב תקשוב בהוראה ובהכשרה להוראה מתוקשבת בקרב  .2

 חברי הסגל? 
  חדשנות טכנולוגית לצורכי הוראה?של אימוץ ההתפלגות המרצים לפי שלבי ב אילו שינויים חלו .3

 המחקר שיטת
בין שתי תקופות המחקר נערך בגישה כמותית המאפשרת לזהות בכלים סטטיסטיים את ההבדלים 

 וב בקרב חברי הסגל במכללות.תקששל בשילוב (שההפרש ביניהן הוא חמש שנים) 

ים או שלושה שני אספוכל מכללה . בבמחקר השתתפו ארבע מכללות לחינוך השייכות לזרם ממלכתי
את הנתונים. השאלון הועבר בעילום שם לכל חברי הסגל באמצעות טופס  רהמחקצוות נציגים מ

בשלוש מכללות  20%-היה כמקוון וטופס מודפס. שיעור המשיבים מכלל חברי הסגל במכללות 
 הנתונים איסוףמרצים בסבב  267דגם המשיבים כלל מ .קטנה יותרהבמכללה  33%-וכגדולות 

. מאפייני המדגם בשני סבבי איסוף )2013השני (מרצים בסבב האיסוף  322-ו )2008הראשון (
) הועסקו 80%רובם (יותר מחמש שנים ושל ותק ) היו בעלי 75%המשיבים ( : רובהנתונים היו דומים

שאלון המחקר מבוסס על שאלון שפותח במחקר קודם שערכה רשת המחקר  ביותר משליש משרה.
 ). 2012, אחריםרטית (גולדשטיין ואוונשען על אותה מסגרת ת

באמצעות חמישה פריטים: שני פריטים הביעו עמדות חיוביות  " נמדדעמדות המרציםהמשתנה "
של . בניתוח גורמים חופשי כלפיו עמדות שליליות הביעוושלושה בהוראה  תקשובכלפי שילוב של 

עמדות השל  ןיות. מהימנותשלילעמדות עמדות חיוביות ושני גורמים: נמצאו  חמישה פריטים אלו
החיוביות הייתה נמוכה עמדות השל  ןמהימנותואילו ) 0.85קרונבך  (אלפאשליליות הייתה גבוהה ה

עמדות במשתנה "). לצורך מבחנים סטטיסטיים בחרנו להשתמש 0.60קרונבך  יחסית (אלפא
 . זה בגורם שנכללוחושבו כממוצע של שלושת הפריטים  ערכיוש ",שליליות

. בפריטים אלו נשאלו )1פריטים (טבלה  15נמדדו באמצעות  תקשוב בהוראהשל שילוב ודרכי ההיקף 
המידה שהם משלבים מגוון קורס ועל את המלווה האתר שהם עושים בשימוש מידת ה עלהמשיבים 
הערכה כללית של שילוב שם כן). ל – 2לא,  – 1(תשובות:  משימות מתוקשבות בקורסים סוגים של

ממוצע "גיוון המשימות". משתנה זה הוא ה –יצרנו משתנה חדש  ,מתוקשבות בקורסיםהמשימות ה
בו אין מצב שמשקף  1הערך  .2-ל 1בין שערכים רציפים , ובו )0.81קרונבך  אשל כל הפריטים (אלפ

מרצה משתמש בכל בו המצב שמשקף  2והערך  המרצה משלב כלל משימות המוזכרות ברשימה,
  המשימות מתוך הרשימה.

וץ חדשנות ) של אימ5–1באיזה שלב (שאלה " משקף את תשובת המשיב לCBAM"שלב  המשתנה
 הוא נמצא.) CBAMטכנולוגית (לפי המודל 

 ממצאים
בסבב הראשון העיד על מידת ההסכמה בין "נוטה  עמדות שליליותהממוצע הקבוצתי של המשתנה 

 השני ירד עד המידה "נוטה להסכים"). הממוצע בסבב M = 4.6, SD = 1.3להסכים" ו"מסכים" (
)M = 3.0, SD = 0.9 התוצאות של מבחן .(t ) העידו על הבדל מובהק במשתנה זהt = –17.7, p < 0.001 (

מדד ). כלומר  dCohen = –1.5של סטיות תקן 1.5-בעל גודל אפקט גבוה (הבדל בין הממוצעים שווה ל
 ן משמעותי בסבב השני של איסוף הנתונים.לשילוב תקשוב בהוראה ירד באופהעמדות השליליות 

עם עמדות שליליות מידת ההסכמה " בסבב הראשון מעיד שעמדות שליליות"הממוצע של המשתנה 
). בסבב השני ירד הממוצע עד M = 4.6, SD = 1.3"מסכים" (של המשיבים היא בין "נוטה להסכים" ל

על הבדל מובהק במשתנה זה  תעידומ t). התוצאות של מבחן M = 3.0, SD = 0.9"נוטה להסכים" (
)t = –17.7, p < 0.001(הבדל בין הממוצעים שווה ל , הבדל) סטיות  1.5-בעל גודל אפקט גבוה

 ניכרת במידהמדד העמדות השליליות לשילוב תקשוב בהוראה ירד  ,). כלומר dCohen = –1.5תקן
 בסבב השני של איסוף הנתונים.

בשיעור המרצים אשר שילבו אתר בהוראת קורסים:  ניכר גםל שינוי בין שני סבבי איסוף הנתונים ח
 .םמה 85% –אילו בסבב השני מהמרצים, ו 30% עשו זאת בסבב הראשון

על השאלה אם הם משתמשים בסוג מסוים של משימה  בשלילה ואהמרצים התבקשו לענות בחיוב 
ם משימות מתוקשבות המרצים המשלבי שיעורי סוגי משימות מתוקשבות. 15מתוקשבת מתוך 

 .1שונות (לפחות בקורס אחד) מוצגים בטבלה 
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 . שילוב משימות מתוקשבות בקורסים1 טבלה

מטרות 
השימוש 
 במשימות

ציין אם לפחות באחד הקורסים שלימדת הסטודנטים 
 שלך: 

 המשלבים שיעור

2008 2013 

ת הצג
 חומרים
וניהול 
 למידה

(לדוגמה: מצגות, קטעי ליים הציגו תוצרים באמצעים דיגיט
 87.7% 60.2% הסטודנט) ל ידיוידאו ערוכים ע

, Moodle, HighLearnהשתמשו במערכות לניהול למידה (כמו 
 83.2% 33.5% נט)-מופת

ניהלו תיק עבודות באינטרנט או באתר מלווה קורס (פורטפוליו 
 41.5% 9.4% דיגיטלי)

 82.9% 26.0% למדו באמצעות פעילויות חקר 
 50.7% 35.7% השתתפו בדיון מקוון 

 למידה
בסביבות 
 מקוונות 

 41.9% 35.1% משחקים מקווניםבאפליקציות, או בהשתמשו בהדמיות, 

 41.3% 21.6%   ניתחו אירועים/מקרים בעזרת כלי תקשוב

 Problem Basedפתרו בעיות אותנטיות בעזרת תקשוב (
Learning( 15.2% 31.1% 

סינכרוניים מרחוק (עם מומחים, מרצים או השתתפו במפגשים 
 27.8% 16.4% סטודנטים)

 Wiki( 5.8% 19.8%ויקי (ופעילויות בביצעו או ערכו מושגים  ,חיברו ערכים
 19.5% 6.9% בנו או ניהלו אתר אישי (כגון בלוג או מיקרובלוגינג)

 

, יש שונות רבה במידת השימוש במשימות מתוקשבות, אך שיעור 1כפי שאפשר לראות בטבלה 
) 50%-השימוש בכל המשימות עלה בין הסבבים של איסוף הנתונים. העלייה הניכרת ביותר (כ

נמצאה במשימות למידת חקר ושימוש באתר מלווה קורס. שיעורי השימוש בתיק עבודות ובהצגת 
. המשימות 15%-, ובשאר המשימות נמצאה עלייה של כ30%-גיטליים עלה בכתוצרים באמצעים די

הנפוצות ביותר בסבב השני של איסוף הנתונים היו אלו שנועדו להציג את תוצרי הסטודנטים, 
מהמרצים משלבים אותן בקורסים. המשימות  85%-שימוש במערכת ניהול למידה ולמידת חקר: כ

תיבה ויצירה בסביבות ויקי וניהול בלוגים: רק חמישית מהמרצים הנדירות ביותר הן אלו הכוללות כ
 שילבו אותן בקורסים. למידה מבוססת פתרון בעיות הוזכרה על ידי כשליש מהמרצים. 

 –, ובסבב השני M1 = 1.23, SD1 = 0.23היה הממוצע של המשתנה "גיוון המשימות"  הראשוןבסבב 
M2 = 1.47, SD2 = 0.24 ההשוואה בין שני הסבבים נעשתה באמצעות מבחן .t והיא מצביעה על ,

גדול  2013). הממוצע של המשתנה בשנת dCohen = 1.0, t(589) = –12.2, p < 0.001הבדל מובהק וניכר (
. שינוי כזה נחשב בעל עוצמה גבוהה מאוד. אף 2008בסטיית תקן אחת מהממוצע של המשתנה בשנת 

מצביע על כך שמרצים משלבים (לפחות בקורס  2013בשנת  1.47ל המשתנה על פי כן, הממוצע ש
 אחד) רק כחצי מרשימת המשימות, בממוצע. 

 .1בשני סבבי איסוף הנתונים מוצגת באיור  CBAM המשיבים לפי שלבי האימוץ התפלגות
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 . התפלגות המשיבים לפי שלבי האימוץ בשני סבבי איסוף הנתונים1איור 

איסוף הנתונים חל שינוי בהתפלגות המרצים לפי  ם שלסבביהבין שני  ,1לראות באיור  שאפשרכפי 
שהם נמצאים דיווחו  משיבים על השאלוןכחצי מה 2008בשנת . הטכנולוגית החדשנותשלבי אימוץ 

 מהמשיבים ענו כך, ושיעור 20%-פחות מ 2013בשנת ואילו ראשונים, השלבים ה באחד משלושת
. יש לציין 30%-שני השלבים המתקדמים ביותר גדל באחד מבהם מצויים שדיווחו שהמרצים 

תקן של הת ישהשלב שימוש בתקשוב בדרכים מסורתיות נפוץ ביותר. ההשוואה בין הממוצע וסטי
) M2 = 4.11, SD2 = 0.96) לאלו שבסבב השני (M1 = 3.22, SD1 = 1.24המשתנה בסבב הראשון (

). משמעות dCohen = 0.8, t(477.2)= – 9.3, p < 0.001אפקט גבוה (מצביעה על הבדל מובהק בעל גודל 
) מתקדם CBAMמרבית המרצים היו בשלב אחד (לפי סולם  2013בשנת  ,הממצא היא שבממוצע

 . 2008 מאשר בשנתיותר 

 דיון
הכשרה ב ,תקשוב בהוראהשל שילוב בהיקף  ניכרתה יממצאי המחקר מעידים על עלי ,באופן כללי

בדרכים המחזקות אם כי עלייה גדולה ביותר נמצאה ( ם שבהן הדבר נעשהדרכימגוון הב ,להוראה
האימוץ של חדשנות שהם נמצאים בו בתהליך ובשלב  ,המרציםבעמדות , הוראה מסורתית)

הסגל לשילוב מיטבי של של דורשים התייחסות למען קידום אף על פי כן, יש אתגרים הטכנולוגית. 
 פדגוגית. תקשוב בהוראה ובהדרכה 

ב בקורסים משימות מתוקשבות התומכות אפשר להציע כמה הסברים להעדפה של מרצים לשל
). למשל, שיעורים פרונטלייםה באמצעות סרטונים ומצגות ב(לדוגמה, המחש בהוראה מסורתית

או מכך שכדי להשיג שליטה סטודנטים  כיתות מרובותביעילות  אלוייתכן שהדבר נובע מכך ששיטות 
קל יחסית ) Moodleניהול למידה (כמו למערכות גם השימוש ב. אלו לא נדרשת למידה רבה בכלים

לארגן את לוח הזמנים, לנהל את חומרי לימוד, ללמידה. מערכות אלו מסייעות לארגן מידע ולאחסן 
כך מייעלות את תהליך , ומשתתפי הקורסלשפר את התקשורת בין המרצה למשימות וההגשת 

במספר המרצים המשלבים אתר מלווה קורס  2013-2008הניכרת בשנים ההוראה. העלייה 
 במכללות לחינוך. הוטמעה בתקופה זאת לניהול למידה  Moodleערכת גם לכך שמקשורה בהוראתם 

האפשרות לנהל כניסתם לשוק. יע גם מועד מידת הפופולריות של סביבות וכלים מתוקשבים משפ על
תשעים. סביבות אלו אפשרו לסטודנטים לקיים את סוף שנות הלראשונה לקר הפורום מקוון הופיע

 –המודל של למידת חקר מבוסס תקשוב (חקרשת אמנם . דיונים קבוצתיים באמצעים אלקטרוניים
WebQuestלפני כשני עשורים (כבר אגו, די-ני דודג', מרצה מאוניברסיטת סן) פותח על ידי ברAbbitt 

& Ophus, 2008( , סביבותמסוג זה נכללו בתלקיט המרצים. שפעילויות  עד רבעבר זמן אך 
. גם בהן אין המרצים מרבים להשתמשו ,חדשות יחסית (נכנסו לשוק לפני כעשר שנים) Web 2.0-ה

ביבות אלו וילמדו רוב המרצים את הפוטנציאל החינוכי של סיגלו  רבזמן  רק בעודסביר להניח ש
דורשות משאבי  ,ליים, כמו עולמות וירטואדשניותבהוראה. יש לציין שסביבות ח איך לשלב אותן

לבסוף, כפי שטוענת התאוריה זמינים במכללות.  ינםא, ואלו בדרך כלל כנה משוכלליםוחומרה ות
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מאומצים כלים, סביבות ודרכי הוראה חדשניות המידה ש), Rogers, 2003הפצת חדשנות (בנוגע ל
 & ,Gibson, Harris(יומית שלהם -לעשייה היום ה במידה שהם מועיליםאנשי חינוך תלויבידי 

Colaric, 2008 זו, ), במידת ההתאמה שלהם למסגרות למידה ולדרכי הוראה קיימות (בתקופה
מידת הקושי ללמוד את הכלים ובמידת הקושי קבוצות גדולות של לומדים), בפני הרצאות לבעיקר ל

 . להשתמש בהםהטכנולוגי 

, אימוץ של חדשנות טכנולוגית הוא תהליך מתמשך, ולא )CBAM )Hall & Hord, 1987לפי המודל 
כולם מגיעים לשלב מתקדם, שבו ביכולתם לשלב באופן יצירתי ומחדש את דרכי ההוראה שלהם. 

), Rogers, 2003), בהתבסס על התאוריה של הפצת חדשנות (2003( פורקושו מיודוסר, נחמיאס, טובין
ות טכנולוגית במוסדות חינוך לשלושה שלבים. לטענתם, בשלב חילקו את תהליך האימוץ של חדשנ

), המוסד משלב תקשוב לשם ייעול של העבודה השגרתית. assimilationהראשון, שלב ההתאמה (
לדוגמה, המוסד מטמיע מערכות ממוחשבות לניהול ארגוני, ומורים משתמשים בתקשוב לניהול של 

ם הפדגוגית או בתכניות הלימוד ובסדירויות של תהליך למידה בלא שחל שינוי של ממש בגישת
מוסדות הלימוד (חלוקה לקורסים דיסציפלינריים, מרחבי למידה, לוחות זמנים של שיעורים 

), נערכים במוסד שינויים לשם הטמעה רחבה transitionוחופשות בחינות). בשלב השני, שלב המעבר (
רכים לתמיכה טכנית ולתמיכה פדגוגית (כמו של החדשנות הטכנולוגית. לדוגמה, המוסד מייסד מע

ם מסוימים בתכנית הלימוד (למשל הוספה של קורסים ייעודיים ימרכז תקשוב), ונעשים שינוי
לפיתוח מיומנויות תקשוב או קורסים בלמידה מרחוק). בשלב השלישי, שלב ההתמרה 

)transformation ובמטרותיו, ובכלל זה עיצוב ), נערכים שינויים מהותיים בחזון של המוסד החינוכי
תפקידי התלמיד בתהליך הלמידה, חידוש תכנית הלימוד ודרכי מחדש של תפקידי המורה ושל 

דיסציפלינריים, הקצאת -ההוראה ושינוי בסדירויות הכלליות של המוסד (פתיחה של קורסים אינטר
מיודוסר ואחרים, מרבית זמן ומרחב גמישים ללמידה אישית וקבוצתית ועוד). על פי הסיווג שהציעו 

חברי הסגל נוטים לשלב תקשוב בדרכים המחזקות את ההוראה המסורתית, והדבר מלמד 
שהמכללות מצויות בשלב המעבר להתמרה. ממצא זה אינו ייחודי למכללות לחינוך שהשתתפו 
במחקר. ממצאים דומים הוזכרו במחקרים אחרים שחקרו דפוסי שימוש בתקשוב במוסדות 

-Ertmer, Ottenbreit) ובמדינות אחרות (2014רים בישראל (שרירא, שינפלד וזלקוביץ, להכשרת מו
Leftwych, Sadik, Sendurur, & Sendurur, 2012; Fu, 2013 יש לציין ששלב המעבר נוח למרצים .(

) מהיעילות שבניהול למידה. בכניסה Moodleכיוון שהם נהנים (לאחר השקעה בלמידת סביבות כמו 
תמרה המרצים מתחילים להתנסות בהוראה חדשנית, ובשל הקשיים הכרוכים בכך, רוב לשלב הה

המרצים אינם עוברים לשלב זה בלא שהמוסד החינוכי יפעל לעודד אותם לכך ויקים מערך תמיכה 
  משוכלל.

פדגוגיה של ם ויישמכללות להכשרת מורים הוא פני שהאתגר העומד ל מממצאי המחקר עולה
חשיבה  :בפיתוח מיומנויות למידה חשובות תתומכמעותית, פדגוגיה הלקידום למידה מש

 לארגן, יזמות ויצירת ידע. לשם כך יש שיתופיתלמידה , ות, פתרון בעיות מורכבביקורתית, חקר
הנחיה להעשירם באמצעות הוראה, המדריכים פדגוגיים לפי תחומי של קהילות למידה של מרצים ו

  משאבי זמן. כךלהקצות לו להפיץ התנסויות חדשניותר ווחקל, לתעדשל עמיתים מומחים, 
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