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Abstract
Internet of Things (IoT) is an emerging technology, expected to transform the
way we live, work and learn. It consists of devices endowed with sensors,
Information and Communication Technologies (ICT), capable of transmitting
information across networks (Horizon Report, 2017). This technology is
capable of sensing and communicating data from various sources like the
human body, food, and clothing. IoT could also be incorporated to sense data
from household appliances, commodities, landmarks, buildings, and roads
(Swan, 2012).
In the poster, we will present an outline detailing the techno-pedagogic
potential of implementing the IoT in education while focusing on opportunities
and challenges of such change.
Keywords: Internet of Things, education system, technology in education.

תקציר
אינטרנט של הדברים ) (Internet of Things, IoTהיא טכנולוגיית חדשנית שעתידה
לחולל שינויים מהפכניים בדרך שבה אנו מתקשרים ,עובדים ולומדים.
הטכנולוגיה מורכבת ממכשירים בעלי חיישנים ,אשר קולטים ומספקים מידע
מהסביבה ואל הסביבה ) .(Horizon Report, 2017טכנולוגיה זו מסוגלת לקלוט
ולתקשר נתונים ממקורות שונים כמו גוף האדם ,מזון ,בגדים ,חפצים דומים
שונים ואף ממבנים ומערכות שלמות כגון מערכת חדרים וכיתות ).(Swan, 2012
יתרון מרכזי של טכנולוגיית  IoTזו טמון ביכולתה לשלב בין איסוף מידע רב ,בזמן
אמת מאמצעי קצה רבים ומסוגים שונים ,ניתוחו בזמן אמת ומתן משוב מפורט
למשתמשי קצה ,לארגונים למערכות כדוגמת מערכת חינוך .אחת ההשפעות של
מערכות  IOTהינה על שינוי איזון מערכתי ,מריכוזיות לביזור )Gubbi et al.,
 .(2013במיוחד הדבר יכול להשליך על מערכות חינוך שהן ריכוזיות במהותן
)סלומון .(2000 ,להערכתם של חן וקורץ ) (2011מערכת החינוך היא זו שצריכה
לזהות ,להגדיר ולהפיץ את מיטב הידע ,כדי להכין את האדם הצעיר לחיות חיים
מלאים ופרודוקטיביים בחברה עתירת ידע .חשיבותן הגדולה של טכנולוגיות,
כדוגמת  ,IoTהיא בכך ,שהן יכולות לשנות מן היסוד את התפקוד המרכזי של
החינוך —ממערכת ריכוזית הכופה תהליך למידה אחיד ותוצרים סטנדרטיים
למערכת מבוזרת המכירה בשונות בין בתי-ספר ,מורים ותלמידים בתהליך
הוראה ולמידה מבוזר ומותאם לצרכיי התלמיד.
ספר הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,ש' אתגר ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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אנו מאמינים כי מערכת חינוך מבוזרת ופתוחה המאמצת את טכנולוגיות IoT

תספק הזדמנויות חדשניות ,גמישות ויעילות לתהליכי הוראה-למידה ,בקמפוס
ומחוצה לו ,ואשר מותאמות לצרכים של הלומד בעידן המודרני )קורץ וחן.(2012 ,
בפוסטר נציג מתווה המפרט את הפוטנציאל הטכנו-פדגוגי של שילוב הIoT-
בחינוך ואת התנאים להערכות מתאימה לפתיחת מערכת החינוך ,וזאת ,על מנת
שתישאר רלוונטית בעידן ה .IoT-
מילות מפתח :אינטרנט של דברים ,מערכת החינוך ,טכנולוגיה בחינוך.
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