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Abstract  
Creative computing is one of the prominent ways to develop computational 
thinking, which is crucial for successful functioning in the digital era. It is 
therefore important to incorporate creative computing in the curriculum for 
young students. The constructivist learning approach (Papert, 1980) relates to 
creative computing the ability to improve high-order thinking processes. 
However, the manner in which different digital tools are integrated into 
learning processes depends on the pedagogic perspectives of teachers. Namely, 
teachers who hold instructivist perspectives continue using teacher-centered 
pedagogy in technology-enhanced environments, while teachers with 
constructivist perspectives tend to realize the added value of technology to 
promote pedagogy. This study first examined "folk pedagogy" perceptions 
(Olson & Bruner, 1996  ) of 89 teachers who integrate technologies in their 
classroom through a self-report questionnaire. We then analyzed through semi-
structured interviews pedagogical strategies of twelve teachers who teach 
creative computing using the Scratch online platform. Half of the interviewees 
hold instructivist and another half-constructivist pedagogical perspectives. The 
findings showed a good match of self-report "folk pedagogy" through the 
questionnaire and the pedagogical processes described in the interviews. The 
coding of the interviews showed that the implementation of constructivist 
teaching strategies by teachers with constructivist pedagogical perspectives 
(75.9%) was significantly higher than among their instructivist colleagues 
(46.1%, p<.001). However, based on the findings, we recommended 
integrating creative computing in schools for promoting constructivist 
pedagogy even among teachers with traditional pedagogical perspectives. 
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 תקציר
) נחשב לאחד האמצעים המשמעותיים creative computingתכנות יצירתי (

) הנחוצה לאדם בעידן computational thinkingחשיבה תכנותית (לפיתוח 
הדיגיטאלי. לכן ישנה חשיבות לשלב סביבות לתכנות יצירתי כאמצעי למידה עבור 

 ,constructionism; Papertתלמידים צעירים. הגישה הקונסטרוקציוניסטית (
) מייחסת לעיסוק בתכנות יכולת להבנות ידע ולשפר תהליכי חשיבה באופן 1980

זאת, אופן השילוב של אמצעים דיגיטאליים בסביבת בית הספר תלוי -מיטבי. עם
בתפיסות פדגוגיות של המורים המשלבים אמצעים אלו. מורים המחזיקים 

עלת בתפיסות אינסטרוקטיביסטיות נוטים להמשיך לפעול בדרך של הוראה ב
אופי מסורתי גם בסביבה דיגיטאלית מתקדמת. לעומתם, מורים בעלי תפיסות 

ידע באמצעים הדיגיטליים -קונסטרוקטיביסטיות, נוטים לקדם תהליכי הבניית
החדשנים. המחקר הנוכחי בדק תחילה תפיסות המכונות "פדגוגיה עממית" 

)Olson & Bruner, 1996(  שונות בהוראתם מורים המשלבים טכנולוגיות  89בקרב
באמצעות שאלון לדווח עצמי. ניתוח מעמיק של תהליכי הוראה באמצעות 

עשר מורים, מחציתם בעלי תפיסות -ראיונות מובנים למחצה בוצע עם שנים
פדגוגיות קונסטרוקטיביסטיות ומחציתם בעלי תפיסות אינסטרוקטיביסטיות, 

 נתוני. Scratch onlineהמלמדים תכנות יצירתי באמצעות הפלטפורמה 
 לבין תהליך הפדגוגי המתוארן הדיווח העצמי המחקר הראו התאמה בי

יישום אסטרטגיות הוראה מהסוג קידוד הראיונות הראה ש .בהרחבה בראיונות
בעלי תפיסה בקרב מורים  מובהק גבוה באופןהיה הקונסטרוקטיביסטי 

לעומת עמיתיהם בעלי התפיסה ) 75.9%(קונסטרוקטיבסטית 
ץ מלומזאת, על בסיס הממצאים -עם. )p<.001, 46.1%( טיביסטיתהאינסטרוק

פדגוגיה לקדם מנת -ספר עלה-יביתבתכנות יצירתי לשלב הוראת 
 קונסטרוקטיביסטית גם בקרב המורים שמחזיקים תפיסות פדגוגיות מסורתיות. 

תכנות יצירתי, סקראץ', קונסטרוקציוניזם, פיתוח חשיבה  מילות מפתח:
תכנותית, גישות פדגוגיות: אינסטרוקטיבית וקונסטרוקטיבית, פסיכולוגיה 

 ופדגוגיה עממית.

 מבוא 
כניות ללימוד ו) תפר יסודיים וחטיבות ביניים (חט"בס-בבתילשלב משרד החינוך לאחרונה החל 

לימוד  החלטה זו משקפת הנחה כי .)creative computingי (תכנות באמצעות סביבות לתכנות יצירת
לקדם באופן משמעותי את  עשוי לסייע לתלמידים המגיעים מאוכלוסיות שונות בגיל צעיר, תכנות

 ). ; 2017Kafai, 2016(משרד החינוך  דרכי החשיבה ואופני הלמידה שלהם

 קונסטרוקציוניסטיתהשה גימצוי בלמידה המקדם תכנות אמצעי תפיסות הרואות בלבסיס ה
)constructionism; Papert, 1980( לפי גישה זו, בשונה מהגישה הקונסטרוקטיבית הקלאסית של .

עוסקים בבנייה  כאשר הלומדים מיםמתעצושיפור תהליכי חשיבה תהליך של הבניית ידע פיאז'ה, 
ללא קשר לשלב  –ללומדים, בכל גיל בעלי משמעות אישית  . תוצריםמוחשיים חווייתית של תוצרים

ניתן להסתייע בסביבה דיגיטאלית  ען כיוט פפרט .)Papert & Harel, 1991ההתפתחותי בו הם נמצאים (
תוכנות פותחו לאורך השנים  לשם כך ).Papert & Harel, 1991(ללמידה קונסטרוקציוניסטית 

 ,Kafai( בגילים הצעיריםכבר  מידיםתלאינטואיטיביות ללימוד תכנות שמתאימות ללימוד עצמי של 
2016(.  

עיסוק בתכנות עשוי לתמוך בהבניית ידע ובלמידה פעילה בהתאם לעקרונות הגישה 
). creative production) (Papert, 1980הקונסטרוקטיביסטית, ומאפשר ללומד להפיק תוצר יצירתי (

מזמן הצגה בפני הקהילה ומאפשר התוצר הינו תוצר חזותי, המתחבר לתחומי העניין של הלומד, 
). באמצעות תכנות ניתן להגיע Kafai, 2016דבר העשוי להגביר מוטיבציה פנימית ללמידה ( –משוב

לפתרון בעיה, כלומר לגרום למחשב לבצע פעולה רצויה, באופנים שונים, התואמים את הקוגניציה 
ביא לידי ביטוי את אישיותו ולפתח והאישיות של הלומד הספציפי. מכאן, כל העוסק בתכנות עשוי לה

 computational() וכן לפתח חשיבה תכנותית Papert&Harel, 1991את אופן החשיבה הייחודי לו (
thinking( ) הנחוצה בעידן הדיגיטאליWing, 2011 .( 

בשנים האחרונות פותחו  תוך הפקת תוצר יצירתי, מנת לעודד בקרב הלומדים עיסוק בתכנות-על
. Newgrounds, Alice Planet, Kodu, Scratch onlineשיתופיות לתכנות יצירתי כגון: וונות מקסביבות 

סביבות אלו מזמינות את הלומדים הצעירים לרכוש בקלות את יסודות התכנות ולעסוק בו באופן 
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 ה) היא סביב1) (איור Scratch online"סקראץ'" (). Blau & Benolol, 2016; Kafai, 2016( יצירתי
) ונבנתה בהתאם לעקרונות Maloney et al., 2010בארה"ב (ש MIT-ב התכנות יצירתי אשר פותחל

התכנות ב"סקראץ'" מתרחש באמצעות הרכבה ). Papert, 1980; Resnick, 2012(הקונסטרוקציוניזם 
של מעין "אבני בניין". סביבה זו מאפשרת לתלמידים החל מגיל צעיר מאד וללא קשר לרמה 

סרטוני אנימציה,  כגון: )Resnick, 2012(יצירתיים  יםולהפיק תוצרקוגניטיבית, להביע את עצמם 
לקבל משוב,  ,עמיתיםעם יקטים לשתף פרוחקים וסיפורים אינטראקטיביים. הסביבה מאפשרת מש

 פעילות בסביבה זו. )Zuckerman, Blau, & Monroy-Hernández, 2009( לחלוק רעיונות יצירתייםו
ללומדים  ורלוונטית למידה של תכנות ולהפכה למשמעותיתל סייע להעלאת מוטיבציהלה עשוי

)Maloney et. al., 2010; Resnick, 2012( ק בלתי נפרד מהחוויה השיתוף הדיגיטאלי הוא חלש
 . )Kafai, 2016; Park, 2016(שלהם  יומיתמהיו

 

 
 סביבת סקראץ' .1איור 

ולהפכו לפעיל  הלמידהתהליך יטיב את עשוי להבמערכת החינוך הפורמאלית שילוב סקראץ' נראה כי 
במערכת  טכנולוגיה-משלבי , לא ניתן להתעלם מהעובדה, כי טיבם של תהליכי למידהזאת-עם. יותר

 עצמו פפרט .)Goodyear et al., 2011( לתפקיד המורה בעידן הדיגיטאליקשר הדוק קשורים החינוך, 
קונסטרוקציוניסטית שונה באופן מהותי מתפקידו הכי תפקידו של מורה הפועל בהתאם לגישה  סבר

מכאן שלתפיסות פדגוגיות שונות של מורים יש  ).Papert, 1980של מורה המלמד בגישה המסורתית (
 השפעה מכרעת על תפיסת תפקיד המורה ועל אופן השימוש בכלים הדיגיטאליים בהוראה. 

 תפיסותבבאופן טבעי מחזיקים  בכלל ומורים בפרט, ) מצא, כי אנשיםOlson & Bruner, 1996ברונר (
תודעת , המייצגים ה מודליםלארבעחולקו  אלו תפיסות עממיותלמידה. -הוראהתהליכי מגוונות כלפי 

תפיסת תהליך ) המאפיינת את folk psychologyפסיכולוגיה עממית (מיוצגות  מודל. בכל שונה לומד
) המתארת כיצד יש ללמד, בהתאם לפסיכולוגיה העממית folk-pedagogy( הלמידה ופדגוגיה עממית

 גיה עממית.מציג קשר זה בין פסיכולוגיה ופדגו 2. איור המסוימת
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 ארבעת המודלים של פסיכולוגיה ופדגוגיה עממית .2איור 

 & ,Peled, Blauלשתי גישות פדגוגיות ( משתייכיםארבעת המודלים לתודעת לומד  ,2כמתואר באיור 
Grinberg, 2015הגישה האינסטרוקטיביסטיתמשקפים את לתודעת לומד הראשון והשני  ים). המודל 

)instructivist approach(סטיתהגישה הקונסטרוקטיביהמודל השלישי והרביעי משקפים את ש , בעוד 
)constructivist approachאינסטרוקטיביסטית, קיימת דרך אחידה ללמוד הבהתאם לגישה  למידה.) ל
גישה הקונסטרוקטיביסטית בהתאם ללכך,  יחידה. בניגודונכונה בדרך אחת הניתן להגיע לתשובה ו

ויותר מדרך פתרון אחת. זאת ועוד, יותר מתשובה אחת נכונה הלמידה נתפסת כתהליך מורכב, בו יש 
 Peled ( קבוצתו מנת לסייע למבנה ידע רחב יותר של חברי-לתרום מניסיונו המיוחד על יכל פרט עשו
et al., 2015 .( ,באמצעים פדגוגיים  בידי מורים שונים ותמיושמ שתי גישות פדגוגיות אלוכי נמצא

  ).Peled et al., 2015(לרבות אמצעים דיגיטאליים מתקדמים  )Olson & Katz, 2001שונים (

אחד הגורמים הקשים ביותר לשינוי את למידה מהוות -תפיסות המורים בהקשר לתהליכי הוראה
 ,Ertmer & Ottenbreit-Leftwichמחד ומשמעותיים ביותר בכל הקשור לאימוץ החדשנות מאידך (

, כי הגישה האינסרוקטיביסטית של מורים מובילה לשימוש בטכנולוגיה מחקרים הראו ).2010
זאת, מורים אשר תפיסתם הפדגוגית -. לעומתשה של "המורה במרכז"שמחזקת את הגי

בגישת פעילה עשויים להוביל תלמידים להשתמש בטכנולוגיה לצרכי למידה  ,קונסטרוקטיביסטית
  .)Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010; Peled et al., 2015( "התלמיד במרכז"

כמעט באופן בלעדי בזרקור על לומדים במסגרות בספרות המחקרית הנושא של תכנות יצירתי נחקר 
פורמליות ובולט בה חוסר במחקרים אודות הוראת תכנות יצירתי במערכות חינוך פורמליות -בלתי

ממצאי מחקר אשר עקב אחר תהליך בניית משחקים ותפיסות פדגוגיות של מורים בתהליך זה. ב
בסביבת  יצרו תלמידיםאשר מודיים ליהרוב המשחקים נמצא, כי ) Ke, 2014באמצעות סקראץ' (

וייתכן ושיקפו את , ו אופי אינסטרוקטיביסטיסקראץ' בהדרכת המורים למחשבים בבית הספר, נשא
כי שילוב בניית  הניחניתן ל )Ke )2014על סמך ממצאי המחקר של סות הפדגוגיות של המורים. תפיה

בהתאם וי פדגוגי וביל בהכרח לשינימשחקים בסביבת סקראץ' במערכת החינוך לא 
מורים לקונסטרוקציוניזם של פפרט שתואר לעיל, אלא ישקף פסיכולוגיה ופדגוגיה עממית של 

תכנות יצירתי בכיתתם. בהקשר לסוגיה זו, מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשלים את המשלבים 
 : הבאותשאלות ההפער שבספרות ולבחון את 

של פסיכולוגיה  יםמודליסתם הפדגוגית, בהתאם לבאיזו מידה דיווח עצמי של מורים לגבי תפ .1
טכנולוגיה בכיתתם -, תואמות עיצוב פדגוגי משולב)Olson & Bruner, 1996ופדגוגיה עממית (

 (אינסטרוקטיביסטי או קונסטרוקטיביסטי)? 
יצירתי באות לידי ביטוי בהוראת תכנות , תפיסות פדגוגיות של מורים באיזו מידה וכיצד .2

 פסיכולוגיה ופדגוגיה עממית? של  יםבמודל פי הגדרתם-על ,סקראץ'באמצעות 

מסוגלות מתבטאת ב -הלמידה
להחצין התנהגות או מיומנות 

 .רצויה

לומד לידע מועבר  -הלמידה
 .מסביבתו החיצונית

מיומנות ה של הדגמתלויה ב -הלמידה
 של תלמידים. מיטבי לביצועעד  ,נדרשת

 ללומדמיטבית יש להעביר  לשם למידה
חומר ידע באמצעות הצגה והסבר 

 .על ידי מורההלימוד 
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 עממית פדגוגיה עממית פסיכולוגיה

ישות בעלת ניסיון וידע  האדם
ידע  גילוימהווה הלמידה  אישי.

 זה.

ידע  יש חשיבות בהשלמת
ידי הנחלת -ים עלוניסיון אישי

  .ידע אוניברסלי קיים

יש לסייע לאדם לגלות באופן עצמאי את 
באופן טבעי בקוגניציה הידע הנמצא 
 .האישית שלו

 מדוללאפשר ל -ללמידההדרך הנכונה 
להבנות ידע אישי תוך הסתמכות על 
 מקורות ידע קיימים במדע ובתרבות.
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 השיטה
תפיסות פדגוגיות לבדוק את הקשר בין  מנת-על )mixed-methodמעורבת (ה בגישההמחקר בוצע 

 .מעצבים בפועל את הוראת התכנות היצירתי בכיתההם מורים לבין האופן, בו  שלמוצהרות 

 המשתתפים
ספר יסודיים וחט"ב מרחבי הארץ שמשלבים -מרים מבתי 89בשלב הראשון של המחקר השתתפו  

מבין אלו  ו,נבחרשל המחקר  בשלב השניטכנולוגיות שונות בהוראתם והשיבו לשאלון לדיווח עצמי. 
 שנים עשר מורים המלמדים באמצעות סקראץ'. את נכונותם להתראיין,שמלאו את השאלון והביעו 

שמונה היו נשים וארבעה גברים, שמונה מהמורים מלמדים בבי"ס יסודי וארבעה  -רואיינים מתוך המ
 במגזר הערבי. וותק המורים בהוראה נע בין –בחט"ב, עשרה מורים מלמדים במגזר היהודי ושניים 

 שנים, ניסיון ההוראה בסקראץ' נע בין מספר חודשים לשבע שנים. 27-2

 כלי מחקר והליך המחקר
 )folk pedagogy questionnaire; Blau & Pieterse, 2015(פדגוגיה עממית  הופץ שאלון ראשוןבשלב ה

לאחד  של המורים המשתתפיםתפיסות פדגוגיות לשייך  הייתה השאלון מטרת .1נספח המצורף ב
 תפדגוגי ולאפיין אותם כבעלי תפיסה )Olson & Bruner, 1996( המודלים של תודעת לומד

 (תשובות קונסטרוקטיביסטיתב בהיגדי השאלון) או -(אם בחרו בתשובות א אינסטרוקטיביסטית
  ד).-ג

 הראה שכל הפריטים בשאלון התכנסו לגורם אחד Warimaxרוטציית  ניתוח גורמים מאושש עם
כל ההיגדים ו α=.714 אלפא קרונבך ,פנימית של השאלון הייתה טובהעקיבות כ מהימנות. )1(טבלה 

, הטיית 2.75, חציון: 0.76, סטיית תקן: 2.80ממוצע:  ,1-4: . (טווחתהתפלג נורמאלישנכללו במדד 
 .)–Skewness :0.281 –התפלגות 

 ניתוח גורמים לשאלון פדגוגיה עממית .1טבלה 

 היגדים 1גורם 
 ...כאשר מלמדים אותי משהו חדש, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא 819.

 ...אני חושב ששיעור מוצלח הוא שיעור שבו 783.

 ...כשאני רוצה ללמד אחרים משהו חדש, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא 752.

 ...כאשר אני לומד/ת משהו חדש, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת עבורי היא 635.

 
פיסה תאלון כבעלי אופיינו באמצעות הש ישהש, רקחורים שרואינו בחלק השני של הממה 12 מתוך

ארבעה בכל  .תכבעלי תפיסה קונסטרוקטיביסטי – נוספים ישהאינסטרוקטיביסטית ושפדגוגית 
קבוצה מלמדים בבי"ס יסודי ושניים בחט"ב. כל קבוצה כללה שני גברים וארבע נשים, מורה אחת 

 מהמגזר הערבי ושאר המורים מהמגזר היהודי. 

כיצד אתה מנחה את כגון:  נשאלו המורים שאלותשבמהלכו  למחצה נהמוב ןראיו נערך כל מורהל
 מדוע בחרת להנחות אותם באופן זה דווקא? במהלך ההוראה בשיעורי הסקראץ'?התלמידים 

 פעלו פיהם-על הם המאפיינים הפדגוגייםה ומתהליך ההוראה כיצד התבצע לברר ראיונות אפשרו ה
ן בקידוד היו פעילויות למידה שתוארו בראיונות. יחידות תוכתכנות יצירתי. לימוד הבעם התלמידים 
 -פי אסטרטגיות הוראה-הפעילויות אופיינו וקודדו עליחידות תוכן.  250סה"כ מופו 

מהקידוד נבחן ע"י שני שופטים נוספים;  25%אינסטרוקטיביסטיות או קונסטרוקטיביסטיות. 
הממצאים מציגים פרי הסכמה היגדים מעטים שלגביהם לא הייתה הסכמה נידונו בין השופטים ו

 מלאה ביניהם. 

 ממצאים ודיון
לבין תהליך  פדגוגיה עממיתבין הדיווח העצמי של מורים בשאלון מלאה נתוני המחקר הראו התאמה 

אסטרטגיות  הציגמ 2בהתאם לשאלון, טבלה  .הפדגוגי המתואר בהרחבה בראיונותהעיצוב 
מורים בעלי תפיסה  – 3המאפיינות, מורים בעלי תפיסה אינסטרוקטיביסטית וטבלה 

בכל טבלה מפורטות אסטרטגיות ההוראה המיושמות בסביבת סקראץ', . תקונסטרוקטיביסטי
  בהתאם לתיאור שנתנו המורים המרואיינים.



 אסטרטגיות הוראה של מורים לקוד ורובוטיקה מי מלמד תכנות יצירתי? ע152

  אינסטרוקטיביטיים מורים מאפיינותה אסטרטגיות. 2 טבלה

 N וציטוט מייצג תואינסטרוקטיביסטייות אסטרטג
המעבדה ההפוכה, אני לא עובד "אני מדגים מראש, אני לא משתמש בשיטת  :(נ) – הדגמה ע"י מורה

 , ... אני לא נותן להם לגלות דברים לבד"ככה
34 

אם אתה לא פותר תרגילים כול יום... דווקא במתמטיקה אם אתה לא עובד, " :(ע) – וחזרות תרגול
אתה לא פותר שאלות, תחזור בבית ותעשה אותם דברים גם ככה בסקראץ' לתרגל ולעבוד עד 

 שיתפסו את העניין, לבנות את המשחק פעם פעמיים עד שיתפוס בדיוק איפה הבעיה שלו."

11 

מציירת  –"אני מדברת על המושגים, אני מנסה להמחיש להם, מציגה להם את זה  :(ר) – המחשה
 על הרצפה משתמשת בעזרים".

2 

"אני מאוד מקפידה על כללי תכנות שימשיכו אתם הלאה, וגם שירשמו  :(א) – יצירת נהלי עבודה
 ".שידעו בדיוק מה הם עושים –מאוד מסודר -ת בצד וגם כאילו שיהיה להם מאודהערו

4 

, אני יודע שאני לא תמיד אצליח אז י מסביר והכול כתוב במערך השיעור"אנ :(נ) – הסבר מילולי
זו אחת  ".)ימי שלא הבין יכול להסתכל על החומר (הנמצא באתר של ,הסברתיאני " :אני אומר להם

הסיבות שבניתי מערכי שיעור ספציפיים, שאם מישהו לא הבין בשיעור אז הוא יכול לחזור עליו 
 מההתחלה ולהבין."

18 

 N=69סה"כ היגדים 

 וציטוט מייצג נסטרוקטיביסטיותקואסטרטגיות 
(ס) "משהו שהתחלתי השנה ... זה מה שאמרתי חמש שבע דקות אתגר ואני  – למידה מהתנסות

הם יודעים לעבוד  .באמצע המחצית והילדים יודעים לעשות משהו עם חצים ועשינו משחק עם מבוך
הם יודעים לעבוד עם תנועה וכול מיני סוגים של תנועה  .עם אובייקט שמתנגש עם אובייקט אחר

 ."אני רוצה שתעשו עם הדמות ציור .אני שמה טיימר שבע דקות ,חברים" :ואז אני אומרת להם
אז אני מזכירה להם  ,ואם הם בוהים בי כאילו נפלתי מהירח .דקות אני אראה לכם שבעואחרי 

 ".ואז הם מתחילים ליצור ,דברים שעשו ופתאום נופל האסימון שהם יודעים לעשות את זה

21 

אם אנחנו מדברים מה זה קואורדינטות, לולאה, " :)ר( – למידה בהקשר אישי ורלוונטי ללומד
יום, מקנה להם את זה ברמת השפה שלהם, -אני לוקחת דברים מחיי היום אז –תרשים זרימה 

 "ברמת המודעות ורק אחר כך כותבים מזה קוד.

2 

כנית ועושים ת(א): אם זה נושא חדש אז אני מסבירה אני נותנת הקניה  – הדגמה תוך שיתוף הלומד
 ואחר כך הם עושים עבודה וכותבים לבד ביחד על הלוח

2 

"בדרך כלל אני לא עונה תשובה אלא עונה בשאלה, למשל, "אם  :(ר) – מכוונות של מורהשאלות 
את רוצה לחזור על פעולה כמה וכמה פעמים אז איזה בלוק תכנות יכול לעזור לנו?" "איפה אפשר 

בד"כ עונה לשאלה  –למצוא אותו?", "איך אנחנו יכולים לשלוט במספר הפעמים שזה יחזור?" 
 להם לגלות בעצמם, תוך שאלות מכוונות."בשאלה וגורמת 

4 

, נגיד ...הצלחתי לעשות הדקות האלה עולות כול מיני שאלות"ובמהלך שבע  :(ס) – סיעור מוחין
 אפשר ללחוץ אינטר והוא ילחץ עוד פעם ואיך לעשות את זה." שיהיהשהוא ירה אבל אני רוצה 

2 

פעם יש פרויקט שעושים לבד, בלי שום הנחיה (ר) "מדי  – עידוד בניית תוצר בהקשר בעל משמעות
ר משהו. בשבוע הבא, למשל אני בשלומי, יש להם מילוי מקום אז הם שאלו אותי וכל אחד צריך ליצ

מסיבת פרידה. אז אמרתי להם: "אתם יודעים מה? שבוע הבא אני לא  לעשותהאם הם יכולים  –
 יגו מה זה נתן לכם?"תצ –אהיה, אני רוצה שתכינו פרויקט פרידה מהשיעורים 

 
8 

"התלמידים עובדים בזוגות כי הם ביקשו ואוהבים את העבודה ביחד ותמיד  :(א) – למידת עמיתים
 יש מישהו שיודע יותר ובמחשבים זה נורא עוזר שיש זוג הם עוזרים אחד לשני."

10 
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פיתוח 
חשיבה 
 תכנותית

: ראשוןאני ... כותבת להם הנחיות על הלוח, למשל, שלב " :(ר) – עידוד תכנון מקדים
" שלב שתיים: צור שתי דמויות", שלוש: צור אתחול לדמויות", ארבע תסריט"צור 

כנית" ... הם לומדים שכדאי להתחיל תמיד באתחול, לכתוב ו"הגדר משתנים לת –
ם, זה שלבים, יש סדר בבניית הדברי –איפה הדמות תעמוד על מסך ורק אחרי זה 

לוגי, זה נכון. הרבה ילדים כבר לא מסתכלים על ההוראות, הם יודעים את השלבים 
 "של התכנון, הם כבר רגילים.

7 

(י) "אני אומר להם בוא נחפש [את הטעות בקוד] ביחד  – אנאליזה תוך שיתוף הלומד
 אני מראה להם דוגמה אישית ואומר להם בואו תחפשו, ביחד מחפשים."

3 

 N=59סה"כ היגדים 

 

כי המורים המרואיינים בעלי תפיסה אינסטרוקטיביסטית מוצהרת  מעידים 2בטבלה שנים נתוה
ליישום רחב יותר של אסטרטגיות  נוטים הםאולם,  .מיישמים בהוראת סקראץ' מגוון אסטרטגיות

 59 – אסטרטגיות מהסוג הקונסטרוקטיביסטי יותר מאשר) 53.9%( 69 מהסוג האינסטרוקטיביסטי
 הראו,אשר , )Lim & Chai, 2008; Peled et al, 2015(זאת בניגוד לממצאי מחקרים קודמים  ).46.1%(

תהליך הוראה בסביבה דיגיטאלית אצל מורים בעלי תפיסה אינסטרוקטיביסטית נושא אופי ש
למידה בעלי אופי -זמן תהליכי הוראהיכול לאכן אינסטרוקטיביסטי מובהק. נראה שתכנות יצירתי 

ת הנובעת מאופיו של קונסטרוקטיביסטילמידה -, אך במקביל מחייב הוראהאינסטרוקטיביסטי
 .התכנות היצירתי

מיישמים בהוראת  גם הםכי העלה  ,יםקונסטרוקטיביסטיכ ושל המורים שאופיינמיפוי אסטרטגיות 
אסטרטגיות ב עיקר היישום מתמקד , אךתואסטרטגיות אינסטרוקטיביסטימספר סקראץ' ה

 .3, כמפורט בטבלה תוקונסטרוקטיביסטי

  קונסטרוקטיביסטיים מורים מאפיינותה אסטרטגיות. 3 טבלה

 N אינסטרוקטיביסטית וציטוט מיצגאסטרטגיות 
לפעמים אם הם באמת רוצים משהו מסוים וזה באמת מעבר לרמה שלהם (ח): " – הדגמה ע"י מורה

אז בוא נעשה את זה בצורה כזאת אני אתן לך דוגמה ואז תעשה כמו הדוגמה " :אומרת לתלמידאז אני 
 ."שעשיתי לך את זה

12 

חמש ועוד  –אז אנחנו קוראים למשתנה "סמיילי" בהתחלה. אז אני אומר להם (ט) " – המחשה
ואז אני מצייר להם תרגיל אחר... ואז אני  ,"סמיילי" שווה שמונה. .. ואז אני מצייר להם את התרגיל

 ."מצייר להם משתנה ועוד משתנה שווה סימן שאלה

2 

לתת איזושהי התחלה של רעיון תוכנתי איזושהי מסגרת... (י) "לפעמים צריך  – יצירת נהלי עבודה
 ."1-2-3-4מרגישים בטוח בסביבה הזו, שלב אחרי שלב  שלאאנחנו כן נותנים לאלו 

3 

יש שלב שבו הם חייבים להקשיב , למשל כשאני מראה את הפעולות אז רק אני (מ): " – מילוליהסבר 
מדברת אבל אני מסבירה להם למה צריך את זה או דברים כאלה, אבל בדרך כלל כאילו זה משהו שאני 

 ."מסבירה

10 

 27 סה"כ:

 וציטוט מיצג סטרוקטיביסטיותקונאסטרטגיות 
אתם  – אני נותנת להם בעיה ואני אומרת להם בוא נמצא את הפתרון אז(ע) " – למידה מהתנסות

תחפשו הוראה מתאימה ואיך אני יכולה להשתמש בזה, אז אני נותנת להם משהו כמו רבע שעה לשבור 
, אם אני אומרת  "אופיס"האמת למדתי את זה כשלמדתי את תוכנות ה... את הראש, לנסות חלק קטן

להם תלחצו כפתור זה ייתן לכם את זה הם ישכחו את זה, אם הם לומדים את זה מתוך הצורך שלהם, 
(זו הדרך הטובה הם יזכרו את הבעיה ואת הצורך שלהם לכלי הזה ויזכרו את זה יותר, אני מצאתי ש

 ."הם זוכרים את זה יותר טובכך לפתור את הבעיה הזאת יותר) 

37 

 טאנחנו למשל בין השיעורים הראשונים כשלומדים על ע(ט) " – הקשר אישי ורלוונטי ללומדלמידה ב
 .", אנחנו כל הזמן עושים השוואה בין העולם של המציאות לבין העולם הווירטואליוציור

3 



 אסטרטגיות הוראה של מורים לקוד ורובוטיקה מי מלמד תכנות יצירתי? ע154

הם לא תמיד מגיעים לתשובות אז אני שואלת שאלה נוספת, לרוב זה (י) " – הדגמה תוך שיתוף הלומד
אני כותבת את זה על הלוח שלב אחרי שלב מה שנאמר  .אנחנו מקבלים את התמונה הכללית ואזככה 

 ."כלו להעתיקוכדי שיהיה כתוב על הלוח וי

11 

בוא נגיד קופצים מנקודות אקראיות ומנסים לתפוס אותם עם העכבר (מ) " – שאלות מכוונות של מורה
בכול חצי שניה לעבור לנקודה אחרת, אז בואו אז אני מזכירה להם שאני רוצה נקודות אקראיות ו

איך צריך להיות התסריט ככה שהוא יקפוץ לנקודה אקראית  ?מה אתם חושבים שצריך להיות נראה
, אז איך אנחנו נוסיף את בדיוק דקהעכשיו אנחנו רוצים לעשות שעון שיהיה  ?חצי דקהכל ויזוז 

  ?"השעון

12 

אנחנו בדרך כלל נפגשים במליאה בתחילת השיעור ומדברים על הפרויקט שאנחנו (ט) " – סיעור מוחין
הולכים לעשות. מנהלים איזשהו שיח עם התלמידים מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. עושים 

 ."יישור קו בנושא איזשהו

3 

והחברים י משהו מהחיים שלהם אז רציתי שיבנו משהו יצירת(ע) " – תבניית תוצר בהקשר בעל משמעו
 .", לעשות משהו מיוחד לקבוצה שלנושלהם, מה הם אוהבים

14 

אני חושבת שילד שמסביר לילד אחר ... בעיניי הכי יפה זה שילד אחד עוזר לשני(ח) " – םלמידת עמיתי
מראה מה הוא מבין כי ילד שלא מבין מה הוא עושה הוא לא יכול  זה, ההבנה שלו עלאז זה מראה 

 ."לעזור לאחר

14 

 
 
 

פיתוח 
חשיבה 
 תכנותית

, את האלגוריתם לפקודות שהוא הוא רואה את הרצף(א) "חשוב ש – עידוד תכנון מקדים
אז במחשבה לבנות את הרצף ורק  ,היה לו ניירלא לבנות במחשבה את הרצף אם  .צריך
, זה מאוד חשוב, כי הוא קודם כול רואה את כך הוא מתחיל לבנות את זה במחשב אחר

, הוא בונה את הרצף הגדול ואחרי זה יורד בלוקההתמונה ואיזה בלוק יש אחרי 
 ."לפריטים הקטנים

5 

כשניגש אלי ילד עם בעיה ספציפית, קודם כול אני (א) " – אנאליזה תוך שיתוף הלומד
שואל מה בעצם הקושי... אז אני יושב אתו ביחד ...בהיגיון סתם לדוגמה אם הוא לא 

, אני רוצה אומר לו תגיד לי מה זה, זה תנועה, זה בקרהיודע לבחור איזו פקודה אז אני 
הוא יבין את ההיגיון לכוון אותו לתת לו רמזים שהוא יגיע לבד לאיזשהו פתרון אם 

 ."בתוכנה עצמה

7 

 85 סה"כ:

 
מיישמים בהוראת  ,בעלי תפיסה קונסטרוקטיביסטית מוצהרתכ שאופיינוהמורים כאמור, גם 

והקונסטרוקטיביסטית. אולם, נטייתם ליישם  האינסטרוקטיביסטית –סקראץ' את שתי התפיסות 
גבוהה פי שלוש ביחס לאסטרטגיות מהסוג  )75.9%( 85 קונסטרוקטיביסטיהאסטרטגיות מהסוג 

 ).24.1%( 27 סטרוקטיביסטיאינה

הוראה מהסוג היישום אסטרטגיות יחידות תוכן שקודדו בראיונות,  240מבין ממחיש, כי  3איור מס' 
בעלי התפיסה הקונסטרוקטיבסטית לעומת בקרב מורים מובהק באופן  וקטיביסטי גבוההקונסטר

 ). 001p2=22.101, χ.>ינסטרוקטיביסטית (האעמיתיהם בעלי התפיסה 
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 יישום אסטרטגיות אינטסטרוקטיביסטיות וקונסטרוקטיביסטיות .3איור 
 בקרב מורים בעלי תפיסות פדגוגיות שונות 

, בשונה ממחקרים קודמים על תכנות יצירתי, שהפנו זרקור כמעט בלעדי על לומדים במסגרות לסיכום
זה הינו מחקר חלוץ שהתמקד באסטרטגיות הוראה ותפיסות "פדגוגיה פורמלית, מחקר -למידה בלתי

ספר פורמליים. ממצאי -) של מורים המלמדים תכנות יצירתי בבתיOlson & Bruner, 1996עממית" (
למידה בשאלון פדגוגיה עממית, לבין -המחקר הראו התאמה מלאה בין דיווח עצמי על תפיסות הוראה

יישום קידוד הראיונות הראה שסמך הראיונות. -מורים עלאפיון אסטרטגיות הוראה של ה
בעלי תפיסה בקרב מורים  מובהק גבוה באופןהיה אסטרטגיות הוראה מהסוג הקונסטרוקטיביסטי 

זאת, אסטרטגיות -עםקונסטרוקטיבסטית לעומת עמיתיהם בעלי התפיסה האינסטרוקטיביסטית. 
טל גם בקרב מורים בעלי תפיסה קונסטרוקטיביסטיות באו לידי ביטוי באופן לא מבו

למידה -נראה שתכנות יצירתי מזמן תהליכי הוראהאינסטרוקטיביסטית המשלבים סביבת סקראץ. 
כמו שאמורים בהתחלה ניסיתי ללמד במילים של אחת המרואיינות: " בעלי אופי קונסטרוקטיביסטי.

מדתי אז ל. למשהו אחרהילדים מצפים  ,ץ'אמורה ולוח, אבל ראיתי שזה לא הולך בסקר - ללמד
הבנתי שאצל  ]סקראץ'[המלמדים ולתת להם לעבוד לבד עם עזרה שלי. ממורים אחרים  ...לשחרר

הספר עשוי להגביר שימוש -אי לכך, אנו טוענים ששילוב סביבות לתכנות יצירתי בבית ."כולם זה ככה
 ת. בפדגוגיה קונסטרוקטיביסטית גם בקרב מורים בעלי תפיסות הוראה מסורתיו
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 )Blau & Pieterse, 2015( למידה אופטימלי-שאלון תפיסת תהליך הוראה: 1נספח 
 :הטובה ביותר לעשות זאת עבורי היאכאשר אני לומד/ת משהו חדש, הדרך  .1

לחקות ולתרגל ביצוע של הפעולה הרצויה, על פי הדגמה של מישהו שיודע לעשות את מה שאני  א.
 רוצה ללמוד

 להרצאה של מומחה שיודע את מה שאני רוצה ללמוד\להקשיב להסבר ב.
 לחשוב ולגלות באופן עצמאי (לבד או עם חברים) את מה שאני רוצה ללמוד ג.
להסתמך על מידע קיים במדע או בתרבות, כדי לחשוב ולגלות באופן עצמאי (לבד או עם  ד.

 חברים) את מה שאני רוצה ללמוד
 
 :כאשר מלמדים אותי משהו חדש, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא .2

 להדגים לי את הביצוע של הפעולה הרצויה א.
 באופן ישיר ומפורשלהסביר לי את המושגים והעקרונות הרלוונטיים  ב.
 להנחות אותי (בתהליך אישי או קבוצתי) על מנת שאוכל להגיע לתובנות לגבי הנושא הנלמד ג.
להנחות אותי (בתהליך אישי או קבוצתי) כיצד להסתמך על מידע קיים במדע או בתרבות כדי  ד.

 לחשוב ולגלות את מה שאני רוצה ללמוד
 
 :הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היאכשאני רוצה ללמד אחרים משהו חדש,  .3

 להדגים לאחרים את הפעולה הרצויה ולאפשר להם לחקות אותה ולתרגל אותה א.
 להעביר את הנושא הנלמד באמצעות הוראה ישירה של מושגים, עקרונות ותופעות ב.
 להנחות אחרים באמצעות דיאלוג על מנת לאפשר להם לגבש תובנות ולהציג טענות משלהם ג.
תרבותי על מנת לאפשר להם לגבש תובנות ולהציג \ייע לאחרים להסתמך על ידע מדעילס ד.

 טענות משלהם
 
 :אני חושב ששיעור מוצלח הוא שיעור שבו .4

 .אני מצליח להדגים את המטלה כך, שרוב התלמידים יבצעו אותה בהצלחה א.
 .שהסברתי אני מצליח להסביר את החומר הנלמד כך, שרוב התלמידים יבינו את מה ב.
אני מצליח לעורר את תלמידיי לדון על הנושא הנלמד, וכך להגיע לתובנות ולגבש מסקנות  ג.

 בהקשר לנושא.
אני מצליח לעורר את תלמידיי לדיון ולקשר בין דעותיהם האישיות לבין הידע אוניברסאלי  ד.

 .הקיים אודות הנושא במקורות אקדמיים או תרבותיים
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