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Abstract
Digital technologies have penetrated many areas of our lives. With the
development of technology, video has become accessible and the digital world
takes up a large part of student's attention. The use of short visual content in
teaching is required in order to connect to the students' world and increase their
motivation. Video provide more information and thus allow for a deeper
understanding of the content. In this study the attitudes of teachers regarding
the integration of videos in teaching was examined. Twelve teachers who
integrated videos in teaching were interviewed. The findings show a consensus
about the contribution of the video to learning. Teachers noted technical
difficulties in integrating the video into teaching, as well as the lack of
available video. Based on the findings, it can be recommend conducting
teacher training courses and increasing the pool of video so that more teachers
would integrate them into teaching, making learning meaningful and
interesting.
Keywords: teaching with video, meaningful learning, multimedia learning.

תקציר
טכנולוגיות התקשוב הדיגיטליות חדרו לתחומים רבים בחיינו ,כמו גם למערכת
החינוך ,והביאו עמן יעילות בתהליכי הוראה ולמידה .כיום כיתות רבות מצוידות
באמצעים טכנולוגיים המאפשרים שילוב של סרטים בהוראה באופן פשוט וזמין.
עם התפתחות הטכנולוגיה ,סרטוני הווידאו נעשו נגישים והעולם הדיגיטלי תופס
חלק נכבד מתשומת הלב של תלמידינו המכונים "ילידים דיגיטליים" או "דור
ה ,"Z -דור שנולד לתוך הטכנולוגיה ואשר הטכנולוגיה היא חלק מעולמו החברתי.
משחקי מחשב ,שימוש באינטרנט ,שליחת מסרונים הם חלק אינטגראלי מעולמם
) .(Prensky, 2001השימוש בתכנים ויזואליים קצרים בהוראה ,מתבקש כחיבור
לעולמם של התלמידים וכדי לשמש בכך מקור להנעתם ).(Gafni & Filin, 2015
בנוסף לכך ,סרטוני אנימציה משפרים את יכולת הזכירה ואת הישגי התלמידים
)גרו וזועבי .(2015 ,כדי שהסרטונים אכן יקדמו למידה משמעותית ,עליהם להיות
ערוכים כך שיפחיתו את העומס הקוגניטיבי ,לאור עקרונות עיצוב תכני
מולטימדיה ) .(Mayer & Moreno, 2002קיים יתרון משמעותי בשימוש בווידאו
על תמונות ,מכיוון שהווידאו מספק יותר מידע וכך מאפשר הבנה מעמיקה יותר.
לתוכני מולטימדיה השפעה משמעותית על המוטיבציה ,העניין והמטה קוגניציה
של הלומד ) .(Mayer, 2009הגברת הזיכרון והבניית הידע יתקיימו גם כאשר
התלמידים עצמם יצרו את הסרטונים ) .(Hoban, 2007בדרך זו ישנה אפשרות
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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למעגל נרחב יותר של תלמידים להגיע להבנה עמוקה של החומר משום שכל
תלמיד תורם מכישוריו להכנת הסרטון )שליטא ,פרידמן והרתאן.(2011 ,
במחקר איכותני זה נבדקו עמדותיהם של מורים ביחס לשילוב סרטונים בהוראה.
רואינו שתים-עשרה מורות המשלבות סרטונים בהוראה .במטרה לבדוק מהו
היקף השימוש של מורים בסרטונים בהוראה ,מהי דעתם לגבי הדרכים הטובות
ביותר לשילוב סרטונים בהוראה ולגבי אופן השפעת הסרטון על הלמידה ועל
שיפור ההישגים.
ממצאי המחקר מראים שמורות משלבות סרטונים במגוון מקצועות ,אולם
בעיקר בהקרנה במליאה בהוראה פרונטלית .הן משתמשות בעיקר בסרטונים
מוכנים ,וכמעט ולא עורכות או מכינות סרטונים כך שתהיה התאמה לתכנים
ולשיטת ההוראה במהלך השיעור .ישנה תמימות דעים לגבי התרומה של הסרטון
לתוספת עניין והנאה בשיעור ,להיותו גורם מזמן ליצירת עניין בנושא השיעור,
לגיוון הגשת התוכן הנלמד ,להגברת המוטיבציה ,למיקוד הקשב ולהעשרת תהליך
הלמידה .רוב המורות התרשמו שהשימוש בסרטון תורם להבנה ,לזכירה וללמידה
משמעותית יותר ,אולם לא ערכו בדיקה לאישור טענה זו .מורות ציינו קשיים
טכניים בשילוב הסרטונים בהוראה ,וכן את החוסר בסרטונים בנושאים שונים
המתאימים לגילאים השונים.
בהתבסס על ממצאים אלה ניתן להמליץ על הגדלת מאגר הסרטונים .כמו כן,
עריכת השתלמויות בהן יכירו למורים מאגרי סרטונים בתחום הדעת שלהם,
ילמדו מורים להשתמש בכלי עריכה והכנה של סרטונים ויילמדו הדרכים
המתאימות לשילוב הסרטונים בתהליכי ההוראה-למידה .זאת בתקווה שאכן
תהיה למידה משמעותית ומלאת עניין.
מילות מפתח :סרטונים בהוראה ,למידה משמעותית ,למידת מולטימדיה.
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