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Abstract
The purpose of this work is to characterize the contribution of the iPad tool
promoting inclusion of children with special needs accompanied by students
studying early childhood and special education. Active learning and the
incorporation of assistive technology are the foundation of meaningful learning
in the 21st century. The use of the Ipad facilitates cognitive and social
emotional development through open and closed applications. Thirteen first
year students studying early childhood and special education accompanied
kindergarten children in inclusive kindergartens. The students chose to use
iPads to facilitate inclusion. A mixed qualitative and quantitative research
approach including questionnaires and student journals was used. Preliminary
results show three main contributions. a) Empowering self-efficacy, diversity
in teaching methods, and facilitating the student and student teacher
relationship). b) Easing adaptation to the regular kindergarten, acquisition of
learning habit and social skills of the child with special needs. c) Increasing
curiosity for learning, knowledge conceptualization, motivation and attention
in the group.
The iPad's contribution is evident on three levels. It helps to enhance the
quality of inclusion, while empowering the pedagogical efficacy of the student
teachers.
Keywords: Inclusion, iPad; student.

תקציר
 קובעים כי יש להעדיף את שילובו,(2007)  בהן ועדת דורנר,תקנות החינוך המיוחד
 בהתאם.של תלמיד עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות בקהילה
( מטרת העל היא השתתפותוICF; WHO, 2001, 2013) למודל הבריאות העולמי
 קיימים, לאור זאת.של התלמיד עם הצרכים המיוחדים בהקשרי חייו הטבעיים
 בהם שילוב חלקי במסגרת החינוכית הרגילה,בארץ מודלים מגוונים של שילוב
 בתהליך זה נדרש התלמיד המשולב ליכולת הסתגלות ושימוש.עם מלווה חינוכית
בכישורים התפתחותיים על מנת להיות שותף מלא "שקולו ישמע" בסביבה
 אחד הכלים הטכנולוגיים המשמעותיים למימוש ההשתתפות, בתוך כך.הרגילה
Sobel, O'Leary, & Kientz 2015; Case-)  הוא האייפד,על היבטיה המגוונים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס השלושה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, ש' אתגר, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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שימוש באייפד ככלי מקדם תהליכי למידה משמעותית והשתתפות אצל תלמידי גן משולבים )פוסטר(

 .(Smith, 2013כלי זה נמצא כמקדם תהליכי למידה פעילה ,משחק ,יוזמה ,שפה
וחיברות אצל התלמיד המשולב כמו-גם אמצעי ליצירת אינטראקציה בין אישית
ותקשורת בין הילד המשולב לילדי הגן הרגיל ) .(Sobel et al., 2015למידה פעילה
ושימוש בטכנולוגיות הם אבני יסוד בלמידה משמעותית המותאמת למאה ה21-
)משרד החינוך .(2014 ,למידה משמעותית ,מעוררת מוטיבציה ,סקרנות ומזמנת
חווית צמיחה קוגניטיבית ,רגשית וחברתית .בהקשר זה אייפד משמש ככלי
טכנולוגי לצמיחה ,באמצעות מגוון אפליקציות פתוחות וסגורות.
מטרת העבודה הנוכחית ,לאפיין את תרומת ההטמעה של האייפד ,על ידי
סטודנטיות להוראה בחינוך המיוחד לגיל הרך ,ככלי המקדם שילוב של ילדי גן
עם צרכים מיוחדים.
מתודולוגיה :משתתפים .משתתפי העבודה היו  13סטודנטיות אשר למדו בתכנית
לחינוך מיוחד בגיל הרך בשנת לימודיהן הראשונה ,שנת תשע"ו .סטודנטיות אשר
בחרו להשתמש באייפד בליווי שילוב של ילד עם צרכים מיוחדים.
כלים:
שאלון רקע לאיסוף פרטים דמוגרפיים ושאלוני עמדות כלפי שילוב )& Larrivee
.(Cook, 1979

יומנים רפלקטיביים להערכת תרומת האייפד לאיכות השילוב של ילדי הגן עם
הצרכים המיוחדים.
מחקר זה הוא מחקר התערבות הנערך במתודולוגיה מעורבת ).(Mixed method
החלק הכמותי מורכב משאלוני עמדות כלפי שילוב בשתי נקודות זמן )לפני ואחרי
ההתערבות( ואילו החלק האיכותני מורכב מניתוח יומנים רפלקטיביים של
הסטודנטיות לאחר ההתערבות.
מניתוח הנתונים עולה תרומה בשלושה אפיקים עיקריים .תרומה לסטודנט
)מסוגלות עצמית ,גיוון בדרכי הוראה ,גורם המחזק את הקשר בין הסטודנט
לתלמיד המשולב(; תרומה לתלמיד המשולב )הסתגלות לגן הרגיל ,רכישת הרגלי
למידה ומיומנויות חברתיות(; תרומה להקשר החינוכי-התנהגותי בקבוצת
הילדים )סקרנות ללמידה ,הרחבת ידע ,הרחבת יכולת המשגה ,מוטיבציה וקשב(.
תרומתו של האייפד ניכרת בשלושה רבדים .ביכולתו להעצים את איכות השילוב,
תוך העצמה אישית של התלמיד כשותף מלא בקרב חברת השווים ,תוך הקניה של
תחושת יכולת למתכשרת הצעירה לגיבוש שפה פדגוגית המשמשת לפיתוח
אינטראקציה לימודית איכותית.
מילות מפתח :סטודנט; הכלה; ילדי גן; אייפד.
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