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Abstract
The study examined attitudes and assessments of graduate students majoring
in ICT and Learning toward their studies in the program. The research
questions examined the degree to which each of the teaching and learning
strategies used in their studies is perceived as promoting the quality of their
learning and teaching, as well as how the graduates perceive the changes in the
area of practice and their personal space following their studies. The findings
indicate a high satisfaction with the studies by most of the respondents,
especially with the practical knowledge alongside theoretical knowledge,
which led to the reported changes in the school's practice space as well as in
personal space.
Keywords: ICT and Learning, ICT in Higher Education, TPACK model,
Professional development.

תקציר
לאור הדרישה שמערכת החינוך תתאים את עצמה להתפתחויות הטכנולוגיות
המהירות ,תגיב לשינויים כלכליים וחברתיים ותפעל להעלאת הישגי התלמידים,
הולך וגובר הצורך בהטמעתה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר .יישום מיטבי של
פדגוגיה חדשנית מציב אתגרים חדשים ביחס לידע הנדרש מהמורים ולדרכים
להכשרתם )וידיסלבסקי;2010 ,מלמד ,פלד ,מור ,שינפלד ,הראל ובן שמעון,
.(2011
מסגרת הכשרה ייחודית לאנשי חינוך העומדת במוקד מחקר זה היא תוכנית
הלימודים לתואר שני בחינוך בהתמחות תקשוב ולמידה במרכז ללימודים
אקדמיים )מל"א(.
מחקר זה נעשה במסגרת השלמת חובות גמר לתואר שני בחינוך בהתמחות
תקשוב ולמידה במל"א במטרה לבחון את תפיסותיהם של בוגרי תוכנית זו
)מחזור  ,(10/2015כלפי תרומת לימודיהם להתפתחותם המקצועית והאישית.
שאלות המחקר בחנו באיזו מידה כל אחת מאסטרטגיות ההוראה והלמידה
במסגרת הלימודים ,נתפסת בעיני הבוגרים כמשפרות את איכות למידתם
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

304ע

תפיסות בוגרי התמחות תקשוב ולמידה במרכז ללימודים אקדמיים את תרומת לימודיהם להתפתחותם )פוסטר(

ותורמות להוראתם ,ובנוסף ,כיצד בוגרי ההתמחות תופסים את השינויים שחלו
במרחב הפרקטיקה ובמרחב האישי שלהם בעקבות הלימודים.
במאי  2017הופץ במסגרת המחקר שאלון מקוון ,עליו השיבו  81מבוגרי
ההתמחות 97%) ,היענות( ,ונערכו ראיונות חצי-מובנים עם שלוש בוגרות
ההתמחות.
מממצאי המחקר עולה כי למשתתפים עמדות חיוביות ביותר כלפי חוויית
הלמידה במל"א וכלפי תרומת הלימודים בהתמחות תקשוב ולמידה להתפתחותם
המקצועית והאישית.
הבוגרים תופסים את אסטרטגיות ההוראה והלמידה שהופעלו במהלך לימודיהם
)למידה פעילה ,למידה שיתופית" ,הכיתה ההפוכה" ,למידה מתוך התנסות
כמפתחי סביבות למידה( ,כמשפרות את איכות למידתם וכמייצגות אנטיתזה
ללמידה המסורתית שחוו בלימודי התואר הראשון.
המטלות הלימודיות ,אשר כללו התנסות כמפתחי סביבות למידה מבוססות
טכנולוגיה ,נתפסו כבעלות תרומה רבה ומשמעותית לפיתוח הידע הטכנולוגי
שלהם וליישום Technological, Pedagogical & Content Knowledge -TPACK
בהוראתם ).(Mishra & Koehler, 2006
עוד עולה מן הממצאים כי הרוב המכריע של הבוגרים ) (84%ציינו כי הלימודים
העניקו להם ידע מעשי-יישומי לצד הידע העיוני ,אשר הוביל לשינויים המדווחים
במרחב הפרקטיקה בבית הספר ובמרחב האישי .שינויים אלה במרחב
הפרקטיקה בבית הספר מתייחסים לגיוון בדגם ההוראה המסורתי-פרונטלי
ומעבר ללמידה פעילה בשילוב כלים מתוקשבים )בדומה לדגמי ההוראה שהפעילו
מרצי ההתמחות( ,תכנון עתידי של פעילויות מתוקשבות וגילויי מוטיבציה
להמשיך ולהתפתח בתחום התקשוב.
השינויים המדווחים במרחב האישי התרחשו במספר מישורים :רכישת ידע חדש
)ידע עיוני ,ידע יישומי ,ידע טכנולוגי וידע  ,(TPACKשיפור בתחושת המסוגלות
העצמית ושיפור במעמד בבית הספר.
מתוך ממצאי המחקר ניתן להסיק כי שילוב ידע מעשי וידע עיוני בתוכנית
לימודים לתואר שני בתקשוב ולמידה ,תורם להערכה הגבוהה של ההתמחות
ולתפיסה החיובית של תרומתה להתפתחות האישית ולפרקטיקה המקצועית של
בוגריה כאנשי חינוך.
מילות מפתח :תקשוב ולמידה ,תקשוב באקדמיה ,מודל ה ,TPACK-התפתחות
מקצועית.
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