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מחקרים בהוראת מדעים

 תקשוב בהוראת הכימיה בישראל

סקר ראשון: תוצאות והשלכות
רחל אידלמן, ד"ר שלי ליבנה וד"ר יעל שורץ*

חברות קבוצת הכימיה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע  *

במאמר שלפנינו תיאור סקר ראשון מסוגו, הממפה את היכולות 
הטכנולוגיות של המורים לכימיה בישראל ואת האופן שבו הם 

משתמשים באמצעים טכנולוגיים אלה.

הטכנולוגיה קיימת מאז ומעולם. היא שינתה את פניה במרוצת 
של  הנחשק  המשחקים  למגרש  קיומי  מצורך  והפכה  הדורות 
בטכנולוגיה  השתמשו  אלה  צעירים  אמצעים.  בעלי  צעירים 

בזמנם הפנוי ותוך כדי כך פיתחו מיומנויות מסוימות. 

אומרת  אחת  הגדרה  לטכנולוגיה.  שונות  הגדרות  ישנן 
עשו  אדם  שבני  השינויים  כל  את  מכילה  שטכנולוגיה 
אף  ניתן  לתועלתם.  לנצלם  שיוכלו  כדי  הטבעית  בסביבה 
אנושיים  פתרונות  לפתח  היא  הטכנולוגיה  שמטרת  לומר 
 .)Barnett, 1995; Wonacott, 2001( לבעיות העולם האמתי
הסביבה שלנו היא סביבה עתירת-טכנולוגיה, בעלת יחסי 
קבוצות  אותה.  המרכיבות  מסוימות  קבוצות  עם  גומלין 
אלה מורכבות מבעלי העניין החיוניים: התלמידים, המורים 
זו  על  זו  משפיעות  הללו  הקבוצות  המערכות.  ומנהלי 
ומבצעות משימות המאפשרות את פעולת הסביבה כולה. 
למשל, אמונותיהם של תלמידים ומורים בנוגע לטכנולוגיה 
יכולות להשפיע על אימוץ הכלים התורמים ישירות למיסוד 
חברי  כמה  עד   .)Li 2007( עתירת-הטכנולוגיה  הסביבה 
הטכנולוגיות  על  יודעים  באמת  האלה  העניין  קבוצות 
בהוראת  יעילה  בצורה  לשלבן  יכולים  הם  והאם  הקיימות, 

המדעים? 

העולם  ניצב  הטכנולוגיה,  של  החומרני  לעולם  מנגד 
היכולת  היא  אוריינות  האוריינות.  של  האינטלקטואלי 
לקרוא ולכתוב. אדם בר אוריין הוא בעל היכולת להשתמש 
בהם.  הטמון  הידע  את  לפענח  כדי  אותיות  כגון  בסמלים 
ידי  על  מערות  קירות  על  קדם  בימי  כבר  הוטבעו  סמלים 
שימוש בסימני עשן ועוד. אם נתעלם מן העובדה שהמילה 
‘אוריינות’ נלקחה מעולם מושגים שונה – נאמר שאוריינות 

אוריינות  והסימנים.  הסמלים  את  לפענח  היכולת  היא 
הסימנים  את  לפענח  היכולת  היא  כן,  אם  טכנולוגית, 
אין  משתנה;  ‘אוריינות’  שהמילה  רואים  אנו  הטכנולוגיים. 
העולם  את  לתפוס  האדם  של  יכולתו  את  מתארת  היא 
במיומנויות  לשלוט  יכולתו  לתיאור  משמשת  אלא  הכתוב, 
הנדרשות כדי להבין היטב דבר כלשהו וכדי לעבוד בתחומים 

 .)Barnett, 1995( שונים

באיזו מידה מורים מביאים לידי ביטוי את הידע הפדגוגי-תוכני 
שילוב  והאם  בהוראה,  טכנולוגיות  שילוב  באמצעות  שלהם 

טכנולוגיות בהוראת הכימיה הוא תנאי הכרחי לכך?

אופי ההוראה בכיתה השתנה במרוצת השנים, ולטכנולוגיות 
טכנולוגיות  נוספו  ועוד..(  פלקטים  לוח,  )ספר,  הישנות 
ועוד..(.  מצגות  מקרן  חכמים,  לוחות  )מחשבים,  חדשות 
להן  יש  או  הכיתה  אופי  את  שינו  אלה  חדשות  טכנולוגיות 
פוטנציאל לעשות כן. למרות שמסיבות רבות לא כל המורים 
משינויים  מפחד  החל   - אלה  חדשות  טכנולוגיות  מאמצים 
לעובדה  להתכחש  אפשר  אי   - ותמיכה  זמן  בהיעדר  וכלה 
 .)Prensky 2001( להישאר  כדי  כאן  הן  אלה  שטכנולוגיות 
את  הציעו   )Mishra and Koehler 2006( ומישרה  קוהלר 
לתאר  כדי   )TPACK( ידע-טכנולוגי-פדגוגי-תוכני  המושג 
באופן  טכנולוגיות  לשלב  כדי  ממורים  הנדרש  הידע  את 
]תחום  הכימיה  מורי  לדוגמה,  התכנים.  להוראת  משמעותי 
התוכן = content[ עושים שימוש בטכנולוגיות ]הטכנולוגיה = 
technology[ שונות כדי להראות ייצוגים שונים מתוך תחום 

זמן  TPACK דורש  pedagogy[. פיתוח  התוכן ]הפדגוגיה = 
)ללמוד את הכלים ולעשות את השינויים הנדרשים( ופתיחות 
 Shwartz and( יצירתיות ורשת תמיכה  מחשבתית, כמו גם 

.)Katchevitch 2013

טכנולוגי,  בעידן  איכותית  הוראה  לספק  כדי  זאת,  כל  לאור 
על המורה להיות מוגדר כבעל אוריינות טכנולוגית בהוראת 
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'מנהיג טכנולוגי'. מנהיג טכנולוגי  כזה מהווה  הכימיה. מורה 
או  בתכונות  מתמקד  הוא  שאין  בזה  רגיל  ממנהיג  שונה 
בפעולות המנהיג, אלא מדגיש שמנהיג צריך לפתח, להדריך, 
מטיל  שהארגון  המשימות  בעבור  טכנולוגיה  וליישם  לנהל 
רפורמות  בחינת  הארגון.  תפקוד  את  לשפר  במגמה  עליו, 
במערכות חינוך ברחבי העולם מראה כי מנהיגות טכנולוגית 
התלמידים  איכות  לשיפור  חשובה  אסטרטגיה  מהווה 
כוללני  מושג  פותח  כן  כל  יתר   .)I-Hua 2012( והישגיהם 
מערכת  שבוגר  המיומנויות  את  שמתווה  החינוכי,  בשיח 
נזקק להן בתחילת המאה ה- 21: מיומנויות המאה  החינוך 
http://( 21[. במסמך מיומנויות זהst Century Skills[ 21-ה

www.p21.org/( צוין כי: "מסגרת זו מתארת מיומנויות, ידע 

בעבודה  הצלחתם  לשם  מתלמידים  הנדרשים  ומומחיות 
ובחיים; זהו בליל של ידע, תוכן, מיומנויות ספציפיות, מומחיות 

 .)P21 2013 ,ואוריינויות" )משרד החינוך והתרבות

מטרת הסקר ואופן איסוף הנתונים
לאור כל האמור לעיל, בוצע סקר שפותח על ידי המחלקה 
להוראת המדעים במכון ויצמן, ובו נשאלו מורים על היכולות 
בחומרי  עושים  שהם  השימוש  על  שלהם,  הטכנולוגיות 
למידה הקיימים באתר המפמ"ר ובמרכז הארצי לכימיה, על 
התרומה שהחומרים הללו תורמים להוראה ועל הפרמטרים 
שהיו רוצים להבליט בחומרים המועלים לאתר. מיפוי "הרגלי 
מנת  על  חיוני  היה  לכימיה  המורים  של  המקוונים"  הצריכה 
טכנולוגיים  אמצעים  בשילוב  העוסק  למחקר  כלים  לקבל 
העומדים  המקוונים  האתרים  את  לשפר  ובניסיון  בהוראה 
המרכז  והאתר  המפמ"ר  אתר  )קרי:  המורים  לרשות  כיום 

ארצי למורי כימיה(.

בשאלון שפותח שלושה חלקים. א: נתוני רקע והרגלי צריכה 
מקוונים בחיי היום יום. ב: מידת השימוש באתר המפמ"ר. ג: 

מידת השימוש באתר מרכז הארצי למורי כימיה.

כלל מורי הכימיה היוו את אוכלוסיית המחקר, ואליהם נשלחה 
בקשה למילוי הסקר. מתוך מאגר ובו כ-550 מורים לכימיה 
 193 הסקר  על  ענו  יתר(  הערכת  כאן  יש  )לדעתנו,  בארץ 
מורים. מדגם זה מהווה בהערכה גסה כ-35% מכלל המורים.

הן  שימוש  נעשה  דרכים.  במגוון  השתמשנו  הסקר  להפצת 
והודעות  שונים  באתרים  לסקר  )קישור  מקוונות  בדרכים 
ומשלוח  פנים  אל  )פנים  מקוונות  לא  בדרכים  והן  במייל( 

בדואר רגיל(.

להלן אמצעי הפצת הסקר:

בכנס חנוכה תשע"ג הופץ סקר תקשוב לאוכלוסיית המורים   .1
לכימיה. שאלון מודפס של הסקר חולק ידנית ומולא בכתב 
המבקש  למורים,  קישור  נשלח  הכנס  לאחר  עצמו.  בכנס 

להיכנס למלא את הסקר1. 
מייל תזכורת נוסף נשלח לכל המורים כחודש לאחר מכן ושוב   .2

לאחר כחודשיים נוספים. 
קישור קבוע למילוי הסקר הופיע באתר מרכז מורי הכימיה   .3

בדף הראשי ובתזכורת במידעון החודשי.
קישור חד-פעמי לסקר ב"נטו כימיה" – פורום מורי הכימיה   .4

באתר המפמ"ר.
מורים  של  לביתם  בדואר  נשלח  הסקר  של  מודפס  שאלון   .5

שלא ידענו את כתובתם האלקטרונית.

תוצאות
הסקר אפשר אפיון של אוכלוסיית מורי הכימיה על פי המאפיינים 

האלה: 

נתונים דמוגרפיים )השכלה, אזור הוראה, ותק(  .1
תואר  בעלי  הם  המורים  מן   36%  - המורים  השכלת  א. 
ראשון, 50% הם בעלי תואר שני ו-16% הם בעלי תואר 
ול-40%  יש תעודת הוראה,  שלישי. ל-55% מהמורים 

יש רישיון הוראה )איור 1(.
באזור  הצפון, 45%  באזור  מלמדים   35% - הוראה  אזור  ב. 

המרכז, 8% באזור ירושלים, 12% באזור הדרום )איור 2(.
ותק בהוראה - 10-1 שנות הוראה: 29%; 30-11 שנות  ג. 
הוראה: 51%; מעל 30 שנות הוראה: 21% מכלל המורים. 
מחשב  לטכנולוגיות  המתייחסים  אישיים  נתונים   .2
עיתונות  על  מנוי  טכנולוגיות,  יכולות  של  אישית  )הערכה 
שימוש  שונות2,  טכנולוגיות  בפונקציות  שימוש  מקוונת, 

בחומרים מקוונים(.
יכולות  בעלי  שהם  עצמם  על  מעידים  המורים  מן   94%

Google-docs-הסקר נכתב ב  .1
פירוט בסקר עצמו   .2
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טכנולוגיות בינוניות עד גבוהות, 62% מן המורים משתתפים 
אמרו  ו-92%  מתוקשבת  בהשתלמות  בעבר  השתתפו  או 
זו מתאימה להם מאוד. המורים כתבו שהם  שדרך למידה 
בשנה  והשתמשו  טכנולוגיים  בעזרים  רבות  משתמשים 
האחרונה בחומרים מקוונים בהוראה שלהם ]86%[. עזרים 
מדרגה  טכנולוגיים  עזרים  בעיקר  הם  אלה  טכנולוגיים 
או  תרגול  דפי  )כגון  בוורד  מסמכים  לדוגמה:  ראשונה3. 
הארצי  המרכז  באתר  או  המפמ”ר  באתר  קיימים  סיכומים 
סרטים  מוכנות,  מצגות  ויצמן(,  מכון  של  הכימיה  למורי 
בעזרים  לשימוש  עדויות  פחות  נמצאו  וקיימים.  מעובדים 
 Dropbox, Google docs כגון4:  שנייה  מדרגה  טכנולוגיים 
הוראה של  לצורך  לבנות במיוחד  יש  Moodle, שאותם  או 
נמוך של מורים מנוי על  ]כ-20%[. מספר  כיתה ספציפית 

עיתון מקוון ]28%[.

שימוש בפונקציות שונות בחיי היום יום  .3
באופן קבוע  מן המורים אמרו שהם משתמשים  מעל 90% 
ב-Word, שולחים דואר אלקטרוני וגולשים באינטרנט. 59% 

עזרים מוכנים מראש לשימוש.  .3
עזרים שדורשים שינויים והתאמות לפני השימוש בהם.  .4

 Power Point-כ-75% משתמשים ב ,Excel-משתמשים ב
בתוכנה  או  משוב  בתוכנת  משתמשים   70%  ,YouTube-וב
 51% וציונים.  התנהגות  אירועי  לדיווח  מקבילה  ספרית  בית 
משתמשים באתר ביה"ס שלהם. בין 66%-77% משתמשים 
ובאתר  נטוכימיה  בפורום  המפמ"ר,  באתר  קבוע  באופן 

המרכז הארצי למורי הכימיה )מכון ויצמן(5.

הפונקציות  קבוע  שימוש  בהן  נעשה  שלא  פונקציות   .4
מורי  ידי  על  קבוע  שימוש  בהן  נעשה  שלא  העיקריות 
לא  )כ-50%   Moodle-וה  Dropbox הם  הכימיה 
השתמשו  לא   38%(  Google docs מעולם(  השתמשו 
מעולם(. רק 35% מן המורים מצהירים שיש להם חשבון 

פייסבוק פעיל.
הלימודים  לתכנית  ישירות  הקשורות  פונקציות   .5
המורים העידו שנעשה שימוש רב בקטגוריות מסוימות 
הקשורות ישירות לתכנית הלימודים: בלשונית המפרטת 
הוראה  ובעזרי  במבניות   ,]93%[ הלימודים  תכניות  את 
]89%[, ביח"ל המעבדה ]77%[, במאגרי המידע ]76%[, 

בשאלון פורטו כל הקטגוריות המופיעות בלשוניות של האתרים השונים. אחוז המשתמשים נקבע לאחר חיבור קטגוריות ולכן אינו ערך יחיד אלא תחום.  .5
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איור 2: אזורי ההוראה של מורי הכימיה בישראל 2012 באחוזים
 איור 1: השכלת המורים לכימיה בישראל 2012 באחוזים. 

בשל אפשרות לבחירה מרובה, האחוזים מסתכמים ביותר מ-100% .

דרום [12%]

צפון [35%]

ירושלים [8%]

מרכז [45%]
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בחומרי הלמידה ]62%[, בפעילויות המתוקשבות ]52%[, 
באוריינות כימית ]65%[.

המדע  בחזית  כימיה   - ההוראה  להעשרת  פונקציות   .6
 ,]39%[ בחדשות  כימיה   ,]68%[ והדמיות  סרטים   ,]44%[
כן  והעשרה ]55%[, עזרים למורה ]54%[. כמו  במאמרים 
בעיתון המקוון על-כימיה ]55%[ ובפורומים ]70%[. יש גם 
 ,]25%[ לחט"ב  הלמידה  חומרי  פחות:  פופולריות  פינות 
 ]19%[ כימיים  משחקים   ,]22%[ מתוקשבות  הרצאות 

והפינה "רציתי לשאול" ]12%[. 
עיתונים מקוונים - 28% מן המורים מנויים על עיתון מקוון.   .7
62% מקבלים את המידעון בכימיה של המרכז הארצי למורי 

הכימיה של מכון ויצמן.
מורים  יכלו  שעליהן  פתוחות,  שאלות  גם  נכללו  בסקר   .8
לפרט בכתב. לדוגמה, כשנשאלו המורים מה חסר להם 
שהיו  ענו  הכימיה,  למורי  הארצי  ובאתר  המפמ"ר  באתר 
מבחינות  שאלות  כדוגמת  תרגילים  יותר  לראות  רוצים 

הבגרות. כמו כן מורים מן המגזר הערבי הדגישו את הצורך 
בחומרי למידה בשפה הערבית.

מיוחד:  אתגר  בפנינו  מציב  בהוראה  טכנולוגיות  שילוב 
אוריינות  בעלי  ילדים  לגידול  מכוונים  אנו  טכנולוגי  בעולם 
טכנולוגית, אך אנו הדור המבוגר יותר, לא נולדנו לתוך עולם 
ותוצאותיו  כאן  המתואר  הסקר   .)Prensky 2001( שכזה 
יכולים לשפוך אור על חלק מן השאלות הנובעות ממספר 
)קרי,  יותר  המבוגר  לדור  הנוגע  סוציולוגי  פן  תחומים: 
מדעי  פן  התלמידים(.  )קרי,  יותר  הצעיר  ולדור  המורים( 
הסוקר את היתרונות והחסרונות של השימוש בטכנולוגיה 
על מנת לעודד הבנת מושגים מדעיים. ובנוסף פן טכנולוגי 
למעשה.  הלכה  בטכנולוגיה  ולשימוש  לזמינות  המתייחס 
העוסק  למחקר  בסיס  להוות  יכול  הסקר  אחרת,  לשון 
השימוש  של  והמדעיים  החינוכיים  הסוציולוגיים,  בהיבטים 

בעזרים טכנולוגיים בכיתת הכימיה.

באופן כללי, המורים מעידים על עצמם שהם אינם מפחדים 

איור 4: שימוש בפונקציות להעשרת ההוראהאיור 3: שימוש בפונקציות הקשורות לתכנית הלימודים
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עזרים  טכנולוגיים.  בעזרים  רבות  ומשתמשים  מטכנולוגיה 
מדרגה  טכנולוגיים  עזרים  בעיקר  הם  אלה  טכנולוגיים 
או  תרגול  דפי  )כגון  בוורד  מסמכים  לדוגמה:  ראשונה. 
סיכומים קיימים באתר המפמ"ר או באתר הארצי של מכון 
ברשת.  וקיימים  מעובדים  סרטים  מוכנות,  מצגות  ויצמן(, 
בעזרים  המורים  שעשו  לשימוש  עדויות  פחות  נמצאו 
 .Moodle Google docs או  טכנולוגיים מדרגה שנייה כגון: 
יש  שעבורם  האמצעים  יתר  גם  נכנסים  זו  קטגוריה  בשולי 
פינת  כגון:  בהם  להשתמש  כדי  מאמצים  יותר  להשקיע 
צפייה  הדורשות  מתוקשבות  הרצאות  או  לשאול"  "רציתי 
ובחירה של קטעים רלוונטיים מתוכם. סקר דומה שנעשה 
קבלת  אופן  את  בדק   2002 בשנת   Yuen & Ma ידי  על 
בהכשרה.  הנמצאים  חדשים  מורים  אצל  המחשוב  תהליך 
השפעה  יש  הטכנולוגיה  של  שלשימושיות  היו  המסקנות 
במחשוב  להשתמש  המורים  של  כוונותיהם  על  חיובית 
בכיתה. יתר על כן, ככל שהמחשב נתפס כקל לתפעול, כך 
נטו המורים לחשוב שאמצעי זה מועיל והתכוונו להשתמש 

 .)Li 2007( בו בכיתה

אחוז המורים המנוי על עיתון מקוון הוא נמוך. בימים אלה 
הדיון על ספרי לימוד מקוונים ודיגיטליים עומד על הפרק. 
יצטרכו  מנייר,  לספרים  הרגילים  שהמורים,  להניח  יש 
עבור  מקוון  לימוד  בספר  לשימוש  גם  עצמם  להתאים 

תלמידיהם. 

שאלון  את  למלא  שהעדיפו  מורים  מספר  נכללו  במדגם 
)שלא  מורות  שתי  אף  היו  מקוון.  באופן  ולא  בכתב  הסקר 
נכללו במדגם( שלא הסכימו למלא את הסקר בשום צורה 
לאחר ששמעו על תוכנו. דבר זה מעיד על פחד גדול מכל 
להעמיק  כדי  )טכנופוביה(.  והמחשוב  הטכנולוגיה  נושא 
מתוך  מייצג  מדגם  לראיין  מציעים  אנו  הסקר  בתוצאות 
משתתפי הסקר, וביניהם גם מורים שלא מילאו את שאלון 
אינם  שהם  עצמם  על  העידו  ו/או  הקישור  דרך  הסקר 
כל  היא;  באשר  טכנולוגיה  של  צורה  בשום  משתמשים 
זאת כדי לקבל מושג טוב יותר בנוגע לסיבות לכך. במחקר 
מחסומים   123 קוטלגו   Brush & Hew )2007( שערכו 

ומעכבים ליישום טכנולוגיה בכיתה. 
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איור 5: שכיחות יחסית של מחסומים ומעכבים ליישום טכנולוגיה בכיתה. 

שניתן  כפי  כלליות  קטגוריות  בשש  קובצו  אלה  מחסומים 
לראות באיור 5: המשאבים ]40%[; המוסד ]14%[; הנושא 
]2%[; הגישות והאמונות ]13%[; הידע והמיומנויות ]23%[; 
הטכנולוגיה  לדחיית  אחת  אפשרית  סיבה   .]5%[ ההערכה 
בכיתה  הטכנולוגיה  של  השילוב  את  תופסים  שמורים  היא 
כעומס עבודה מיותר למורים ולתלמידים, ללא ערך חינוכי 
את  רואים  אינם  הם  לכך.  המוקדש  לזמן  ביחס  משמעותי 
לעתיד,  התלמידים  בהכנת  טכנולוגיה  של  המוסף  הערך 
ייתכן  כן  כמו  בכיתה.  בהישרדות  בהווה  עסוקים  אלא 
שעבור חלק מן המורים למידה טובה ומעמיקה יותר אינה 
מערבת טכנולוגיה מסיבות שונות )אילוצי הזמן, השתלטות 
היא  אחרת  סיבה  וכד'(.  התכנים  חשבון  על  הטכנולוגיה 
מחשבים  ידי  על  בכיתה  המורה  החלפת  מפני  הפחד 
שימוש  לאחר  אכזבה  של  אפשרות  גם  ישנה   .)Li 2007(
גיליון  תמלילים,  מעבד  )כגון  בלבד  כ"כלי"  בטכנולוגיות 
אלקטרוני(. במקרה כזה סביר ששילוב הטכנולוגיה בכיתה 
ינחל כישלון. גם אמונות המורים במסוגלות העצמית שלהם 
בטכנולוגיות,  שימוש  באמצעות  שינוי  ולייצר  להשתמש 
מובילות אותם לחשוש באופן כללי מפני שימוש בטכנולוגיות 

בכלל ומיישומן בכיתה בפרט. 

ביטוי  לידי  באות  הסקר  מתוצאות  הנובעות  המסקנות  לסיום, 
בעיקר בקטגוריות הבאות: 
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של  גדול  אחוז  טכנית.  ותמיכה  זמן  היעדר  משאבים:   .1
המורים מעדיפים להשתמש בטכנולוגיות שאינן דורשות 
שלהם  ההכנה  שזמן  כאלה  אלא  ופיתוח,  לימוד  זמן 

כמשאב הוא קצר. 
ספציפי  טכנולוגי  ידע  חסרים  למורים  ומיומנויות:  ידע   .2
זרה  בטכנולוגיה  השימוש  של  והפדגוגיה  ומיומנויות, 
מוכנים  למידה  בחומרי  שימוש  מעדיפים  מורים  להם. 

מראש הנמצאים באתרים לשימושם. 
אמונות מורים: אמונות לגבי שילוב טכנולוגיה בכיתה.   .3
ובראשונה  בראש  תלויה  לכיתה  הטכנולוגיה  החדרת 
השימוש  מן  שתצמח  שהתועלת  המורה  באמונת 
פרונטלית  הוראה  של  זו  על  תעלה  בטכנולוגיה 
בטכנולוגיות  השימוש  את  להגביר  כדי  קונבנציונלית. 
השינוי  לשינוי.  פתוחים  להיות  המורים  על  בכיתה, 
זמן  משאבי  בהקצאת  עבודתם,  דרכי  בשינוי  יתבטא 
המסוגלות-העצמית  ובתחושת  באמונתם  גם  ולבסוף 

שלהם.
כאמצעי  טכנולוגיה  שילוב  לתכנון  זמן  היעדר  הערכה:   .4
וחשובה.  חיונית  הלמידה  חומרי  הערכת  להערכה.  עזר 

הדבר נוגע במיוחד, אך לא רק, למורים חדשים.
נוספים,  וגורמים  בזו,  זו  משולבות  אלה  שקטגוריות  מובן 
הטכנולוגיות  של  השילוב  על  משפיעים  כאן,  נזכרו  שלא 
שלנו  האמונות  ומערכת  חברתי  הטכנולוגי,  הפן  בכיתה. 
על  מפותחת  הטכנולוגיה  בזה.  זה  תלויים  בלתי  אינם 
שבו  האופן  על  משפיעה  זו  אך  האנושיות  הפעולות  ידי 

האנושות פועלת ומתארגנת. 

המרתק  התחום  אל  ראשונית  הצצה  רק  הוא  זה  סקר 
המגלם  תחום  הכימיה.  בהוראת  טכנולוגיות  שילוב  של 
ואתגרים  וההוראה  הלמידה  לשיפור  רב  פוטנציאל  בתוכו 
המערכת  לתמיכת  לתלמידים,  למורים,  הנוגע  בכל  רבים 
ולהקמת תשתיות. נשמח לשמוע את דעתכם ב"טוקבקים" 
בשאלות האלה: האם תשתית בית הספר מאפשרת לכם 
שימוש נאות בתקשוב בהוראה? באיזו מידה אתם עושים 
החומרים  סוג  מהו  ברשת?  הזמינים  בחומרים  שימוש 
שאותו אתם מוצאים שימושי ביותר )ציינו דוגמה(? האם 

אתם מעלים באופן פעיל חומרים משלכם לרשת? מדוע 
כן? מדוע לא? מהי התועלת העיקרית לתלמידיכם? מהו 

האתגר העיקרי מבחינתכם? 
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