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Abstract  
This study examined components of training for ICT integrated teaching in 
four education colleges in Israel leading in ICT integration. The most 
successful strategy in training for ICT integrated teaching is based upon the 
following components: acquiring learning experiences through exposure to 
various models of ICT integrated teaching, lesson planning skills and 
experience in ICT integrated teaching, computer skills, and positive attitudes 
towards integrating ICT in teaching (ISTE, 2002). Training implementation 
depends on students` accessibility to computers and internet, and technical 
support availability. 1143 students and ICT coordinators participated in this 
research. Data were collected using a questionnaire filled by students, 
interviews with ICT coordinators, and curriculum analysis. 
 
Findings indicate that the essential conditions for ICT integrated teaching 
training exist in colleges: most students begin their studies while already 
skilled in basic ICT tools using; most of them hold positive attitudes; 



  לחינוך תמונת מצב של הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת בארבע מכללות  ע48

 

computers, internet and technical support are accessible to them. As for 
training pedagogical aspects, it has been found that in most courses students 
are exposed to traditional models of ICT integration (Internet searching tasks, 
e-mail correspondence and presentations by digital means). Advanced 
models integrating tasks of collaborative learning, inquiry, synchronous 
teaching and e-learning are rarely implemented. Tasks for developing ICT 
integrated lesson planning skills were applied in few courses and scope of 
students' experience in ICT integrated teaching is rather poor. In recent years 
the scope of training for ICT integrated teaching courses decreased due to 
constraints introduced by the new framework of the Council of Higher 
Education. The current state of training for ICT integrated teaching requires 
re-examination of teacher training goals in the ICT era along their ways of 
implementation. 
 
Keywords: pre-service teacher education, ICT integration in teaching, 
student-teachers, attitudes, field-experience. 

  
 

 תקציר
המחקר בחן מרכיבי הכשרה להוראה מתוקשבת בארבע מכללות לחינוך 

האסטרטגיה המוצלחת להכשרה להוראה מתוקשבת . דמות בתחוםמהמתק
רכישת חוויות למידה תוך חשיפה לדגמים : נשענת על המרכיבים הבאים
בתכנון לימודים והתנסות בהוראה  מיומנויות, מגוונים של הוראה מתוקשבת

מיומנויות השימוש בכלים מתוקשבים ועמדות חיוביות כלפי שילוב , מתוקשבת
יישום ההכשרה מותנה בנגישות ). ISTE, 2002; 2008(ראה התקשוב בהו

  .  הסטודנטים למחשבים ואינטרנט וזמינות התמיכה הטכנית
  

הנתונים נאספו . סטודנטים וארבעה רכזי תקשוב 1143 במחקר השתתפו
. לימודים תכניות ראיונות עם רכזי תקשוב וניתוח, באמצעות שאלון לסטודנטים
: להכשרה להוראה מתוקשבת מתקיימים במכללות נמצא כי התנאים הנחוצים

לרובם עמדות ; רוב הסטודנטים מגיעים מיומנים בשימוש בכלים בסיסיים
בהתייחס להיבטים . אינטרנט ותמיכה טכנית זמינים להם, מחשבים; חיוביות

הפדגוגיים של ההכשרה נמצא כי סטודנטים נחשפים ברוב הקורסים לדגמים 
הצגת , ל"התכתבות בדוא, חיפוש באינטרנט(ב מסורתיים של שילוב תקשו
דגמים מתקדמים המשלבים משימות של למידה ). עבודות באמצעים דיגיטליים

המשימות  .הוראה סינכרונית ולמידה מרחוק נמצאו כנדירים, חקר, שיתופית
של תכנון לימודים בסביבה מתוקשבת משולבות בקורסים בודדים והיקף 

בתקופה . שיעורים מתוקשבים מועט מאודהתנסות הסטודנטים בהוראת 
אחרונה מצטמצם היקף הקורסים הנועדים להכשרה להוראה מתוקשבת 

). 2006, ג"מל(בעקבות אילוצי המתווה החדש של המועצה להשכלה גבוהה 
תמונת המצב הנוכחית של הכשרה להוראה מתוקשבת מעוררת צורך לבחון 

לוגיות המידע ודרכי המימוש מחדש את היעדים של הכשרת מורים בעידן טכנו
  . שלהם

  
  

  מבוא
את תולדות האנושות באמצעות מודל  Toffler, 1980)(טופלר  יןבאלמתאר  הגל השלישיבספרו 

כל מעבר בין העידנים גרם לשינוים . עידן התעשייה ועידן המידע, עידן החקלאות: שלושת העידנים
ידע הנוכחי מדינות רבות מתייחסות לחינוך בעידן המ. מהותיים בחברה כולה ובמערכות חינוך בפרט

בטחון , פוליטיקה, כלכלה, תעשיה: טכנולוגי כגורם להצמחה לאומית בתחומים חיוניים שביניהם
מדינות אלה משקיעות מאמצים משמעותיים בפיתוח תשתיות טכנולוגיות ובהכשרת . וחברה

   ).EU, 2007; Kozma, 2008(טכנולוגית ויישומה  האוכלוסיה לקידום חדשנות
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מערכות חינוך נדרשות כיום לענות על צורכי הדור החדש של תלמידים המגיעים לבית ספר עם 
דפוסי חשיבה ולמידה חדשים ולבנות מודלים פדגוגיים שעשוים לערב את התלמידים בתהליכי 

ר להשגת מטרות אלה חשוב להכשי). Johnson et al, 2009(למידה המבוססת על דרכי הערכה חדשות 
הספרות נתאר כיצד  בסקירת. את המורים לשילוב מושכל של טכנולוגיות מידע בהוראה ובחינוך

  .  מתמודדות מערכות להכשרת מורים בעולם עם הדרישות של עידן טכנולוגיות המידע
  
 

  סקירת ספרות
כון על מנת לעמוד בתחרות בינלאומית בעידן טכנולוגיות מידע רואות מדינות רבות חשיבות רבה בעד

המדינות המתקדמות . מערכות חינוך האמורות לספק כוח אדם משכיל ומיומן לענפי תעסוקה שונים
שלוש מגמות בולטות  .מנסות לשדרג את מערכות להכשרת מורים ולהתאימן לדרישות עידן המידע

ההכשרה להוראה וחיזוק הקשר  תכניתעיצוב , קביעת סטנדרטים: בדרכי היישום של יעדים אלה
  .וסדות להכשרת מורים ובתי ספרבין מ

  
  סטנדרטים להכשרת מורים 

 טכנולוגיות חלק מהמדינות פיתחו סטנדרטים המגדירים את המיומנויות הנדרשות מהמורים בעידן
. ארוכות טווח למימוש היעדים תכניות ואף) ICT Competency Standards for Teachers( המידע

כמיומן בבניית סביבות מגוונות להעשרה  21- מאה ההאיחוד האירופאי הגדיר את המורה של ה
מוכשר לפיתוח פדגוגיה חדשנית המכוונת ליצירת אקלים , ולניהול למידה בשילוב טכנולוגיות מידע

 ,UNESCO(אינטראקטיבית ושיתופיות תוך הדגשת עבודת צוות , חברתי המעודד למידה פעילה
מדינות אחרות . העמקה ויצירת ידע חדש, ולוגיתפיתוח אוריינות טכנ תכניתבנוסף מדגישה ה ).2008

גם הן קבעו סטנדרטים דומים בתחום הידע הפדגוגי של מורים בעידן ) אוסטרליה, ארצות הברית(
  ).ISTE, 2008; Webb & Downes, 2003( טכנולוגיות המידע

  
  הכשרה להוראה מתוקשבת תכניות 

מעותיים בפיתוח תשתיות ובהכשרת של המאה הקודמת הושקעו תקציבים מש 90-החל משנות ה
אך התברר שהשינוי שהתרחש במערכות חינוך עדיין רחוק , מורים לשילוב טכנולוגיות מידע

; 2008, ה"רמ(רבים מהמורים ממשיכים לדבוק בדפוסי ההוראה המסורתיים : מהיעדים המוצהרים
Johnson et al, 2009; Matos, 2005; Beaudin & Hadden, 2005(.  נמצאה גם  מצב דומהתמונת

 ;Goktas et al, 2009; Watson & Ryan, 2006(בתחום הכשרת פרחי ההוראה להוראה מתוקשבת 
Granston, 2004;( .מכאן החשיבות של הכשרת מורים ופרחי ההוראה להוראה מתוקשבת.  

  
 ;Cavin, 2008( הפדגוגי והטכנולוגי של מורה, הוראה בסביבה מתוקשבת מתבססת על הידע התוכני

Mishra & Koehler, 2006(. ההכשרה להוראה מתוקשבת במוסדות לחינוך בעולם  תכניות
  :מאופיינות בארבעה דגמים

  
ברוב המקרים מרצה הקורס . קורס בודד שמתמקד בדרכי שילוב של טכנולוגיות מידע בהוראה .א

ולוגיה הסטודנטים נחשפים באופן כללי לדרכי שילוב הטכנ. הוא מומחה בטכנולוגיות המידע
 ,Collier et al(דפוס זה זכה לביקורות על העדר הקשר למרכיב הפראקטי של ההכשרה . בהוראה

2004; Granston, 2004  .( 
 
תוך שיתוף פעולה בין מרצי  "טכנולוגיות מידע בהוראה"אום בין קורסי דידקטיקה וקורס ית .ב

ברוב המקרים מרצה . )Cavin, 2008(שני הקורסים בתכנון תהליך הלמידה וקביעת המשימות 
 .לקורס דידקטי בעצמו זקוק לידע על שילוב הטכנולוגיה בהוראת התחום

  
בתנאי שהוא מכיל מרכיבים הוראת דרכי שילוב טכנולוגיות מידע במסגרת קורס דידקטי  .ג

 ,פיתוח חומרי הוראה מתוקשבים, תכנון יחידות הוראה בסביבה מתוקשבת: ישומיים כגון
רצוי שהמרצה בקורסים אלה ילמד באמצעות טכנולוגיות . ות תלמידיםוהתנסות בהוראה בכית

  ). ISTE, 2002( מידע וישמש דגם לחיקוי לסטודנטים
  
דגם זה מאפשר . למידה בקורסי תוכן כלליים שמשלבים סביבות למידה מתוקשבות .ד

לדגמים האישיים  לאגור רעיונות אל שיצטרפו, לסטודנטים לחוות למידה משולבת תקשוב
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 ;Bullock, 2004(וראה מתוקשבת שייושמו בהמשך במסגרת העבודה המעשית שלהם לה
Gillingham & Topper, 1999; Parker,1997 .( 

  
בינלאומית לטכנולוגיות מידע בהכשרת מורים מציינת כאסטרטגיה מוצלחת להכשרת האגודה ה

וקרים מצביעים על ח ).ISTE, 2002(הוראה מתוקשבת את השילוב בין שלושת הדגמים האחרונים 
נגישות של , רכישת מיומנויות השימוש בכלים מתוקשבים: תנאים הכרחיים להכשרת פרחי ההוראה

). Surry et al, 2005; Granston, 2004( סטודנטים למחשבים ואינטרנט וזמינות תמיכה טכנית עבורם
ל סטודנטים בתהליכי ההכשרה להוראה מתוקשבת חשוב לקחת בחשבון את ההיבטים הרגשיים ש

סטודנטים רבים מגיעים ). Dawson, 2006; 2008, גולדשטיין(ועמדותיהם כלפי הוראה מתוקשבת 
הידע . למכללות עם עמדות שליליות כלפי הוראה מתוקשבת ושינוי עמדות הינו תהליך ממושך

הם לא רכשו בטחון עצמי בהוראה ולעיתים תופסים את , הפדגוגי של פרחי ההוראה טרם התפתח
חידושים הטכנולוגיים כפחות רלבנטיים בשלב ההתפתחות המקצועית הראשונית שלהם ה
  ). 2008, גולדשטיין(
  

  גישה מערכתית לחיזוק הקשר בין מוסדות להכשרת מורים ובתי ספר
ההתנסות של סטודנטים בהוראה מתוקשבת מצריכה שיתוף פעולה בין מכללה ובית הספר האמור 

ולחשוף אותם לדגמי ) ציוד ותיאום לוחות זמנים, כיתות מחשב(ות לספק משאבים שנדרשים להתנס
סקר תמונת המצב בהכשרת פרחי הוראה להוראה . ההוראה המתוקשבת בכיתות התלמידים

מתוקשבת שנערך בארצות הברית העיד על העדר שיתוף הפעולה כזה ובעקבותיו הופעל שם בשנות 
, PT3 – Preparing Tomorrow Teachers to Use Technologyפרוייקט רחב היקף בשם  2003-1999

שמטרתו היתה להגביר שיתופי פעולה בין מכללות לחינוך ובתי ספר למטרת ההכשרה להוראה 
מורי , יוזמות ובחלק גדול מהן מורי מכללות לחינוך 400-הפרוייקט הופעלו כ במסגרת. מתוקשבת

  ,PT3, 2006; Beaudin & Hadden(ות בתי ספר ופרחי הוראה יצרו קהילות למידה והוראה משותפ
2005.(  

  
  

  המחקר
מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים הבודקים היבטים שונים של שילוב טכנולוגיות מידע במכללות 

המחקר נערך על ידי עשרה חוקרים הפועלים כרשת עמיתים בתמיכת רשות המחקר במכון . לחינוך
שאלות המחקר . להוראה מתוקשבת המחקר הנוכחי התמקד בהכשרת פרחי הוראה .ת"מופ

חוויות הסטודנטים בלמידה בקורסים המשלבים , ההכשרה להוראה מתוקשבת תכניות התייחסו ל
רכישת מיומנויות לתכנון שיעורים בשילוב תקשוב והיקף , עמדותיהם כלפי הנושא, תקשוב

  .ההתנסות בהוראה בפועל בכיתות האימון
 

  המחקר שיטת
סטודנטים הלומדים בארבע מכללות לחינוך מהמתקדמות בתחום  1,143אוכלוסיית המחקר כללה 

לימודים וראיונות עם רכזי  תכניות ניתוח, הנתונים נאספו באמצעות שאלון לסטודנטים .התקשוב
השאלון נועד לאיסוף נתונים על עמדות הסטודנטים כלפי שילוב התקשוב . תקשוב באותן המכללות

כפי שהן משתקפות במשימות מתוקשבות , בשילוב התקשוב חוויות הלמידה, בהוראה ולמידה
הכשרה לתכנון לימודים והתנסות , בקורסים כלליים וכן בקורסים מקוונים המועברים מרחוק

ועל , כמו כן נאספו נתונים על נגישות למחשבים ולאינטרנט במכללה ובבית. בהוראה מתוקשבת
השאלון הועבר בשתי . סך הכולפריטים  54בהן , שאלות 15השאלון כלל . זמינות תמיכה טכנית

תוך בדיקת  SPSSהנתונים נותחו באמצעות תוכנת . כטופס מודפס וכשאלון מקוון: מתכונות
חישובי מתאמים בין המשתנים והשוואות מאפיינים , ניתוח גורמים, מהימנות בשאלות מורכבות

  . קבוצתיים
  

 תכניתשבמדגם נועדו לאיסוף מידע על  מובנים עם רכזי תקשוב בארבע המכללות-ראיונות חצי
לימודים שפורסמו  תכניות בנוסף נבדקו. ההכשרה להוראה מתוקשבת ועל מערך התמיכה במכללות

  . ט"הנתונים נאספו במחצית השניה של שנת הלימודים תשס. בידיעוני המכללות
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  ממצאים
  ההכשרה להוראה מתוקשבת בארבע מכללות לחינוך תכניות

נות עם רכזי התקשוב ומעיון בידיעוני המכללות נמצא שקיימת שונות בין המכללות מניתוח הראיו
אך מגמת השינוים שחלו לאחרונה , בהיקף השעות המוקדשות להכשרה להוראה מתוקשבת

  .לימודים בתחום התקשוב דומה בכל המכללות תכניותב
  

  :חמש שנים כללו הקורסים שהתקיימו בארבע מכללות בתחום ההכשרה להוראה מתוקשבת לפני
  
  להכרת יישומי מחשב בסיסיים וכלי ) שנתי או סמסטריאלי(קורס חובה בסיסי אחדOffice .  
  שנועד להקניית מיומנויות ) שנתי בחלק מהמכללות וסמסטריאלי בחלק אחר(קורס חובה נוסף

חלק מהקורסים הועברו בשיתוף פעולה בין מורה לתקשוב ומדריך  .שילוב תקשוב בהוראה
  .וגיפדג

  חקירה בשילוב מחשב, כמו מולטימדיה(קורסי בחירה בתחומי תקשוב אחרים.( 
  בחלקם או (לסטודנטים הוצעו הזדמנויות ללמוד בקורסים כלליים המועברים בלמידה מרחוק

  ).במלואם
  

בשנים האחרונות היקף הקורסים העוסקים ברכישת מיומנויות ובהכשרה להוראה מתוקשבת 
  :לכך שתי סיבות, יהצטמצם באופן משמעות

  
הלימודים מפני שמרבית הסטודנטים  תכניתהוסר מ Officeקורס בסיסי להכרת מחשב ויישומי  .1

בחלק מהמכללות נערך מבחן סף ולסטודנטים . המגיעים למכללה מיומנים בשימוש במחשב
  . שאינם מיומנים בשימוש במחשב מוצע קורס מכין ללא נקודות זכות

להוראה מתוקשבת בוטלו בחלק מהמכללות ובחלק אחר צומצם  קורסים ייעודיים להכשרה .2
שינוים אלה נבעו מצימצום התקציבים המועברים . היקף הקורסים משנתי לסמסטריאלי

והחלת המתווה החדש במכללות לחינוך המאפשר למסלולים גמישות ) 2007, וורגן(למכללות 
 ). 2006, ג"מל(בבניית הרכב הקורסים המתאימים ליעדיהם 

  
גדל בשנים האחרונות ובחלק מהמכללות ) חלקית או מלא(מספר הקורסים בלמידה מרחוק 

רכזי תקשוב  .במהלך ההכשרה בשנים או שלושה קורסים כאלה מחויבים הסטודנטים להשתתף
העידו על העדר סטנדרטים של משרד החינוך המתייחסים להכשרת פרחי הוראה להוראה 

דויות שנאספו במסגרת המחקר שלנו על הטמעת התקשוב נמצא בהלימה לע מידע זה. מתוקשבת
  ).2009, ועמיתיוגולדשטיין (בקרב סגלי ההוראה במכללות 

  
  מנקודת המבט של סטודנטים) מודלינג(דגמי שילוב תקשוב בקורסים 

סוגים ) א: (דגמי שילוב התקשוב אליהם נחשפים הסטודנטים בתור לומדים נבדקו בשני רבדים
היקף הלמידה בקורסים מקוונים ) ב(-המשלבות תקשוב בקורסים כלליים וושכיחות המשימות 

  . בלמידה מרחוק
  
תוצאות השאלה שבחנה את סוגי המשימות המתוקשבות המוטלות על סטודנטים מוצגות  )א(

באף  – 1( לתשובה המדורגות לפי סולם לייקרט  אפשרויות חמש ניתנו זו לשאלה. 1בטבלה 
בכל  – 5, ברוב הקורסים – 4, בחלק מהקורסים -3, בודדיםבקורסים  – 2, אחד מהקורסים

חיפוש : ות ביניהןהנפוצו משימותשל שונים ים סוגנמצא כי סטודנטים נחשפים ל). הקורסים
. באמצעים דיגיטלייםוהצגתן הגשת עבודות , ל עם עמיתים ומורים"התכתבות בדוא, באינטרנט

, פעילויות חקר, web 2.0מבוססת כלי למידה שיתופית (משימות מתוקשבות ברמה מתקדמת 
 . נדיריםמשולבות בקורסים ) 'הוראה סינכרונית מרחוק וכד
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 השוניםרסים בהם מוטלות על הסטודנטים משימות מתוקשבות לפי סוגיהן ושכיחות הק .1טבלה 
)n>1118(  

  ממוצע המשימות יסוג
סטיית 
  תקן

 0.89 4.07 הגשת עבודות מודפסות  

 1.03 3.80 חיפוש מקורות באינטרנט 

, מרצים, התכתבות בדואר אלקטרוני עם עמיתים
 1.06 3.80 או תלמידים בבית ספר, מורים

 0.97 3.01 הגשת עבודות באמצעים דיגיטאליים 

 1.03 3.13 הצגת תוצרים באמצעים דיגיטאליים 

 1.21 2.53 שימוש במאגרי מידע דיגיטליים

 1.16 2.17 או באתרים לימודיים ברשת  שימוש בלומדות מחשב

 1.06 2.22 הכנת יחידות הוראה משולבות תקשוב 

הוראה בפועל של יחידות הוראה מתוקשבות במסגרת 
 1.10 2.05 ההתנסות בהוראה 

 1.09 1.99 מקרים בעזרת כלי תקשוב  /ניתוח אירועים

 1.01 2.32 השתתפות פעילה בדיון שיתופי באמצעי מתוקשב 

 1.06 1.79 יית פעילויות חקר מבוססות אינטרנט בנ

 Wiki 1.54 0.90 יקיוחיבור או עריכת דפים בו

 0.83 1.49 בניית אתר אישי או בלוג

 0.85 1.66 השתתפות במפגשים סינכרוניים מרחוק 

 0.81 1.41 ניהול פורטפוליו דיגיטאלי

 Excel( 1.75 1.00(פיתרון בעיות באמצעות אקסל 

 
 31%נמצא כי , וויות לימודיות בקורסים מקוונים בלמידה מלאה או חלקית מרחוקלח באשר )ב(

 44%-למדו בשנים ויותר קורסים מקוונים ו 25%, למדו בקורס אחד מהסטודנטים במדגם
 . )1איור ( בקורסים כאלהכלל סטודנטים לא למדו מה

  

  

  מרחוק התפלגות הסטודנטים לפי מספר הקורסים המקוונים שנלמדו . 1 איור
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  רכישת ידע פדגוגי בתחום הוראה מתוקשבת
עוסקים בפיתוח מיומנויות תכנון לימודים ורכישת עולה שקורסים בודדים עדויות הסטודנטים מ

בהוראת שיעורים משולבי כלל לא התנסו  מהסטודנטים 50%- כ .ידע מעשי בהוראה מתוקשבת
 25%ר אחד או שנים ושאר לימדו שעו 25%- כ, תקשוב במסגרת ההתנסות שלהם בבתי ספר

  . )2איור ( יותר משני שעורים תסטודנטים התנסו בהוראמה
  

  
  .הסטודנטים לפי מספר השעורים שהם לימדו בשילוב התקשוב התפלגות. 2איור 

  
  תנאים מקדימים הכרחיים להכשרה להוראה מתוקשבת

רובם . בבית ובמכללה נטאינטרומחשב של זמינות ד וידה רבה מאעל מהעידו ) 80%(רוב הסטודנטים 
למכללות עם ידע קודם  כמו כן הם מגיעים. במכללה מציינים מידה רבה של זמינות תמיכה טכנית

מביעים עמדות חיוביות כלפי שילוב התקשוב ) 85%(רוב הסטודנטים . Office בשימוש בסיסי בכלי
   . בהוראה ובלמידה הן כלומדים והן כמורים

  
  

  דיון
דיגום : י ההכשרה להוראה מתוקשבת בארבע מכללות לחינוך שהםהמחקר בחן את מרכיב

, תמיכה טכנית, זמינות מחשבים(רכישת ידע פראקטי ותנאים נחוצים לשילוב התקשוב , )מודלינג(
מעלה  תמונת המצב של הכשרה להוראה מתוקשבת בארבע מכללות). מיומנויות שימוש בכלים

רבים מהסטודנטים : ם הנחוצים לשילוב התקשובמתקיימים התנאי, מחד גיסא. מציאות מורכבת
הינם בעלי עמדות חיוביות , מגיעים ללימודיהם כאשר הם מיומנים בשימוש בכלי תקשוב בסיסיים

ובמקום  המחשבים והגישה לאינטרנט זמינים עבורם בבתיהם, כלפי התקשוב והשימוש בו
ט הפדגוגי איננו זוכה למרכזיות ההיב, מאידך גיסא. וניתנת להם תמיכה טכנית שוטפת, הלימודים

 הסטודנטים נחשפים הקורסים בהקשר לדיגום במרבית. להוראה מתוקשבת בהכשרת מורים
 בדואר תכתובת ניהול או חיפוש באינטרנט כגון, לדגמים מסורתיים של שילוב התקשוב בהוראה

 פדגוגיות באמצעותו לקדם מנת- על בטכנולוגיה שימוש נעשה בהם הקורסים מעטים. אלקטרוני
קורסים מקוונים בלמידה . יצירה ולמידה שיתופית, פתרון בעיות, חקר למידת: למשל, חדשניות

אך מעטים מהסטודנטים למדו במסגרות , מרחוק יכולים לספק חוויות למידה בסביבה מתוקשבת
בהתייחס לרכישת ידע פראקטי בהוראה מתוקשבת עולה שקורסים בודדים עוסקים בהכשרה . אלה
כתוצאה מכך לא חווים המתכשרים להוראה מצבי אמת בהם . ראה מתוקשבת ויישומה בפועללהו

  . לבנות וליישם פעילויות מתוקשבות המהוות חלק מתכניות הלימודים בבתי הספר, עליהם לתכנן
  

מחקר נוסף שנערך על ידי . במחקר הנוכחי השתתפו מכללות לחינוך מהמתקדמות בתחום התקשוב
ממגוון  מכללות 12- את שילוב התקשוב בהוראה והכשרה להוראה מתוקשבת ברשת המחקר בחן 

  A Self-Assessment Tool( STaR Chartבאמצעות מחוון להערכה ) 2009, שינפלד וזלקוביץ(מגזרים 
for Colleges of Education (המדרג את מרכיבי ההטמעה של תקשוב לפי ארבע רמות )CEO, 2000( .

להוראה מתוקשבת סווגה על ידי בעלי תפקידים במכללות הנבדקות לרמה ההכשרה , לפי ממצאיו
  . הנמוכה ביותר
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. היקף השעות הנועדות להכשרה להוראה מתוקשבת צימצום על מעידים הנוכחי המחקר ממצאי
לימודים חדשות בהתאם להמלצות  תכניות בשלוש שנים האחרונות עוברות מכללות לחינוך ל

ג מתייחס למגוון היבטים של הידע "המתווה החדש של מל). 2006, ג"מל( המועצה להשכלה גבוהה
אך הנושא של הכשרה להוראה מתוקשבת לא זכה , והמיומנויות המצופים מבוגרי ההכשרה להוראה

 תכניתסביר להניח שהעדר הכוונה ליעדים ברורים בתחום התקשוב יצר צימצום . לפירוט רחב
ר צורך לבחון את מקומה של ההכשרה להוראה מצב זה מעור. ההכשרה להוראה מתוקשבת

מתוקשבת בין יעדי הכשרת מורים בישראל במיוחד לאור העובדות המציגות את מצב ההוראה 
שבחן שילוב טכנולוגיות מידע בבתי ספר , המחקר הבינלאומי ממצאי. המתוקשבת בבתי הספר

, כן על יתר .ובלמידה אהבהור לתמיכה מועט בתקשוב שימוש"...  מצביעים על, בעולם ובישראל
 פרדיגמות לקידום כמנוף ופחות ,ולמידה מסורתיות הוראה דרכי לשימור יותר מנוצל התקשוב
   .)2008, ה"ראמ" (בהוראה חדשניות

  
מדינות מתקדמות מנסות לכוון את מערכת החינוך והכשרה להוראה ליעדים המוגדרים באמצעות 

 ,UNESCO, 2002, 2008; ISTE, 2008; EU(ישומן שנתיות לי-רב תכניות סטנדרטים עדכניים ו
פורום . בישראל טרם הוגדרו סטנדרטים הקובעים את יעדי ההכשרה להוראה מתוקשבת ).2007

בשיתוף עם גף להכשרת עובדי הוראה , הכין, ת"הפועל במכון מופ, רכזי תקשוב ממכללות לחינוך
לשילוב מושכל של טכנולוגיות מידע ההכשרה של פרחי ההוראה  תכניתהמלצות ל, במשרד החינוך

אף על פי שהמלצות אלה אינן מחייבות את מכללות ). 2009, רמתי ושינפלד(בהוראה ובלמידה 
הן יכולות לשמש בסיס לקידום הטמעת טכנולוגיות מידע , ההכשרה תכניתלחינוך לאמץ את 

  .21-בתהליכי הכשרת מורים של המאה ה
  
  

 מקורות
  מכללת קיי, יחידת מחקד ,דוח מחקר, "הוראה להוראה מתוקשבתההכשרת פרחי "). 2008( 'א, גולדשטיין

', א, ברוך-פורקוש', נ, מור', ב, טסלר', צ', זלקוביץ', ו, זידאן', נ, ולדמן', א, היילוול', א, גולדשטיין
הטמעת טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך בשנים "דוח מחקר ). 2009( 'מ, ושינפלד' ק, קוזמינסקי
  .ת"מכון מופ). 2008-1993

ח שהוגש לוועדת "דו. היבטים אחדים של הנושא: המוסדות האקדמיים להכשרת מורים ).2007(' י, וורגן
  http://www.knesset.gov.il/mmm/doc.asp?doc=m01824&type=doc. התרבות והספורט, החינוך

מתווים מנחים להכשרה להוראה "בנושא  21.11.2006החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום ). 2006(ג "מל
  ". ועדת אריאב"ח "דו –" במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/37EC2AEA-ED14-4715-A37B-
ADB45879E7E8/47946/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94%D7%97%D7%93%D

7%A91.doc  

. שילוב מחשבים ותקשורת בבתי הספר: SITES 2006ממצאי המחקר הבינלאומי ). 2008(ה "ראמ
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A309E050-32FE-4213-83D8-

D1357C4EFF77/70234/SITES.pdf 
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