
 : מורה הפועל בסביבה טכנולוגית
 חקר מקרה בעזרת שתי תיאוריות

 מיכל טבח

 אוניברסיטת תל אביב

Tabach, M. (2011). A mathematics teacher's practice in a technological 

environment: A case study analysis using two complementary theories. 

Technology, Knowledge and Learning, 16(3), 247-265 



 הבעיה

  שילוב טכנולוגיה כחלק מהמציאות היומיומית בכיתת

 במורההמתמטיקה תלוי בעיקר 

בקצב איטיאולם , מורים משלבים טכנולוגיה 

 אנו צריכים לעזור , כקהילה של חוקרים בחינוך מתמטי, לדעתי

 בתהליך ההטמעה למורים

 שימוש  ללמוד ממורים שכן משלבים דרך אפשרית אחת היא

 כדבר שיגרתי בעבודתם, בכלים ממוחשבים

  המחקר הנוכחי מתחקה אחרי מורה אחת המשלבת טכנולוגיה

 הפעולותובוחן מצד אחד את , בהוראת מתמטיקה בכיתה ז

 שלההידע שלה ומצד שני את 



 מסגרות תיאורטיות

 Instrumental Orchestration (Trouche, 2004) 

של המורהההוראה  פרקטיקותמשמשת לתיאור    

 Technological Pedagogical Content 

Knowledge (Mishra & Koehler, 2006)  

של מורה הפועל בסביבה   ידעמשמשת לתיאור 

 טכנולוגית



Technological pedagogical 
content knowledge - TPACK 

 Content Knowledge (CK) 

 מתמטיקה -ידע תוכן 

 Pedagogical Knowledge (PK) 

 ידע פדגוגי

 אלא יש ביניהם חפיפה  , שני גופי ידע שאינם זרים

(Shulman, 1986) 

 Technological knowledge (TK) 

  [לגבי מחשבים ותוכנות]ידע טכנולוגי 



Technological pedagogical 
content knowledge - TPACK 

 Pedagogical content knowledge (PCK) 

  (Shulman, 1986)ידע תוכן פדגוגי 

 Technological pedagogical knowledge (TPK) 

כיצד שימוש בטכנולוגיה עשוי ]ידע טכנולוגי פדגוגי 

 [הוראה ולמידה פרקטיקותלהשפיע על 

 Technological content knowledge (TCK) 

כיצד טכנולוגיה ומתמטיקה משפיעות  ]ידע טכנולוגי תכני 

 [זו על זו



Technological pedagogical 
content knowledge - TPACK 

Copied with permission from http://tpack.org/  

http://tpack.org/


Technological pedagogical content 

knowledge – TPACK (Mishra & Koehler, 2006, p. 1029 ) 

 בסביבה טכנולוגיתייצוג מושגים הבנה של  [1]



Technological pedagogical content 

knowledge – TPACK (Mishra & Koehler, 2006, p. 1029 ) 

 בסביבה טכנולוגיתייצוג מושגים הבנה של  [1]

באופן  בטכנולוגיההעושות שימוש  פדגוגיותטכניקות [ 2]

 קונסטרוקטיביסטי להוראת תוכן רצוי



Technological pedagogical content 

knowledge – TPACK (Mishra & Koehler, 2006, p. 1029 ) 

 בסביבה טכנולוגיתייצוג מושגים הבנה של  [1]

באופן  בטכנולוגיההעושות שימוש  פדגוגיותטכניקות [ 2]

 קונסטרוקטיביסטי להוראת תוכן רצוי

וכיצד  , מה הופך מושג לקל או קשה ללמידהידע לגבי [ 3]

יכולה לעזור בהתמודדות מחודשת עם בעיות של   טכנולוגיה

 לומדים



Technological pedagogical content 

knowledge – TPACK (Mishra & Koehler, 2006, p. 1029 ) 

 בסביבה טכנולוגיתייצוג מושגים הבנה של  [1]

באופן  בטכנולוגיההעושות שימוש  פדגוגיותטכניקות [ 2]

 קונסטרוקטיביסטי להוראת תוכן רצוי

וכיצד  , מה הופך מושג לקל או קשה ללמידהידע לגבי [ 3]

יכולה לעזור בהתמודדות מחודשת עם בעיות של   טכנולוגיה

 לומדים

ולגבי תיאוריות  הידע הקודם של תלמידים ידע לגבי [ 4]

 אפיסטמולוגיות 



Technological pedagogical content 

knowledge – TPACK (Mishra & Koehler, 2006, p. 1029 ) 

 בסביבה טכנולוגיתייצוג מושגים הבנה של  [1]

באופן  בטכנולוגיההעושות שימוש  פדגוגיותטכניקות [ 2]

 קונסטרוקטיביסטי להוראת תוכן רצוי

וכיצד  , מה הופך מושג לקל או קשה ללמידהידע לגבי [ 3]

טכנולוגיה יכולה לעזור בהתמודדות מחודשת עם בעיות של  

 לומדים

ולגבי תיאוריות  הידע הקודם של תלמידים ידע לגבי [ 4]

 אפיסטמולוגיות 

חדש שימושים אפשריים בטכנולוגיה להבניית ידע ידע לגבי [ 5]

 על בסיס הידע הקיים 



Instrumental Orchestration - IO 

 When a student is introduced to the use of 
technological tool, he begin to construct a 
mental image of what the tool can do 

 A tool in the hands of a user together with the 
mental schema the user has developed of 
this tool becomes an instrument (Verillon & 

Rabardel, 1995)  

 The process by which an individual creates 
and changes the image of a tool while 
carrying out different tasks - instrumental 
genesis 



Instrumental Genesis (Trouche, 2004) 



Instrumental Orchestration - IO 

 “…the necessity )for a given institution – a 

teacher in her/his class, for example) of external 

steering of students' instrumental genesis" 
(Trouche, 2004, p. 296) 



Instrumental Orchestration - IO 

ניתן להבין את ה- IO המופנה  , כתהליך חד כיווני
 .מהמורה כלפי תלמידיו

ב, אולם- IO  תרבותי-סוציובא לידי ביטוי גם ממד  ,
בין " גבול–עצם "כאשר התווך הטכנולוגי מתפקד כ

 ,  המורה והתלמידים

‘‘mutual negotiation and meaning-construction 
is the norm for both sides’’ )Hoyles et al., 2004, 
p. 321).   

 



Instrumental Orchestration - IO 

 Instrumented orchestration:  

 a set of individuals;  

 a set of objectives;  

 a didactic configuration; and  

 a set of exploitations of this configuration 
(Guin, Ruthven & Trouche, 2005, p. 208)  



The sherpa student Trouche, 2004 



Drijvers, Doorman, Boon, Reed, & 

Gravemeijer, (2010).  

Types of orchestration: 

 Technical-demo,  

 Explain-the-screen,  

 Link-screen-board,  

 Discuss the-screen,  

 Spot-and-show, and  

 Sherpa-at-work. 



Technical-demo orchestration 

 הדגמת השימוש בכלי(tool )על ידי המורה 

כל  , מסך מרכזי המקושר לתוכנה: ארגון דידקטי
 התלמידים צופים

המורה יכול להדגים טכניקות  : דרך ניצול הסיטואציה
או להדגים משהו לאור תחזית שלו להמשך  , חדשות

 הפעילות



Explain-the-screen 

  דיון כיתתי בו המורה מוביל הסבר הקשור לתצוגה על
 .המסך אולם נוגע גם לתכנים מתמטיים

כל , מסך מרכזי המקושר לתוכנה]כמו קודם : ארגון דידקטי

 [התלמידים צופים

המורה יכול להשתמש : דרך ניצול הסיטואציה
או  , בעבודה של תלמיד כנקודת מוצא להסבריו

  .להתחיל מפתרון המורה למטלה



Link-screen-board 

 המורה מצביע על קשרים בין הסביבה הטכנולוגית ובין סביבת
 נייר ועיפרון

מסך המחשב וכן הלוח גלויים לפני  : ארגון דידקטי
 והמורה פועל על שניהם, התלמידים

המורה יכול להשתמש  ]כמו קודם : דרך ניצול הסיטואציה
או להתחיל מפתרון  , בעבודה של תלמיד כנקודת מוצא להסבריו

  [המורה למטלה



Spot-and-show 

 חשיבה של תלמידים שהמורה מוצא לנכון  / דרך עבודה
וזוהתה על , [בדרך כלל תוך קישור לטכנולוגיה]להתייחס אליה 

 מהווה מוקד לדיון, ידו מתוך שיעורי בית

נגישות של שיעורי בית בפורמט  , בנוסף: ארגון דידקטי
 אלקטרוני למורה

המורה יכול בקש מתלמיד מסוים  : דרך ניצול הסיטואציה
  .ולבקש מעמיתיו להתייחס אליה, להסביר את עבודתו



Discuss-the-screen 

תוך מטרה , מתייחס לשיחת מליאה לגבי הנעשה על המסך

 ”collective instrumental genesis"לעודד 

כל  , מסך מרכזי המקושר לתוכנה: ארגון דידקטי
אפשרות הקרנה של עבודת תלמיד , התלמידים צופים

 נבחר

מטלה או גישה  , עבודת תלמידים: דרך ניצול הסיטואציה
לפתרון מהווים נקודת מוצא לדיון ולהתייחסות של  

 .תלמידים



Sherpa-at-work 

ולעיתים  , תלמיד משתמש בטכנולוגיה תוך הצגת עבודתו
 מבצע פעולות לבקשת המורה

וכל האחרים  , התלמיד שולט בטכנולוגיה: ארגון דידקטי
 יכולים לעקוב אחריו[ כולל המורה]

העבודה של התלמיד כנקודת מוצא: דרך ניצול הסיטואציה  



Work-and-walk-by (Drijvers, 2011) 

תלמידים עובדים ביחידים או זוגות 

כל יחיד או זוג משתמשים : ארגון דידקטי
 המורה מסתובב, במחשב שלהם

המורה עונה לבקשות  : דרך ניצול הסיטואציה
לרוב באופן  , התלמידים תוך כדי עבודתם

 אישי



Differences in types of orchestrations 

ניתן לאפיין חלק מסוגי ה- IO   כמרוכזים בעבודת

 וחלקם מרוכזים תלמיד, המורה

ניתן לזהות חלק מסוגי ה- IO  כקשורים לפרקטיקות

ואחרים קשורים ישירות  , הוראה ללא קשר לטכנולוגיה

 לנוכחות הטכנולוגיה



TPACK and IO 

The lens of TPACK may be used to capture the 

knowledge that guides teacher orchestration 

choices in class 



The study – a computer  
intensive environment 

גישה מלאה ולא מוגבלת למחשב בכיתה ובבית 

ואם כן , החופש להחליט האם להשתמש במחשב

 לאיזו מטרה ומהו אופן השימוש, באיזה שלב

חומרי לימוד מתוכננים ספציפית לשימוש במחשב  ,

 המורכבים משרשרת של סיטואציות בעיה ומטלות  



The study – participants 

תלמידים 27, כיתה ז 

 מורה מנוסה גם בהוראת אלגברה וגם בשימוש

 בטכנולוגיה עם תלמידים

המורה הייתה חלק מצוות הפיתוח של חומרי הלימוד 



The study – data analysis 

בהבדל זמן של חודש, נבחרו ארבעה שיעורים 

זוג שיעורים, חודש הפסקה, זוג שיעורים, כלומר 

Time 



The study – tool 

(1999, בן צבי)אותה גברת בשינוי אדרת  הפעילות 

מטר גברים   100הישגים בריצת : הקשר

 (1986-1996), באולימפיאדה

בצעו שינויים על הנתונים המוצגים בגרף  : המטלה

השיאים  , במהלך השנים: "על מנת לתמוך בטענה

אך האדם הגיע  , מטר גברים השתפרו 100בריצת 

    "לגבול היכולת שלו להשתפר



Research questions 

1. What elements of teachers' TPACK can be 

identified? 

2. What types of instrumental orchestrations 

can be identified? 

3. Is there a relationship between the 

instrumental orchestration types that are 

enacted and the TPCK elements that are 

identified?  



 TPACK –זיהוי ידע המורה 
 ...עדויות כתובות המתייחסות ל –כפי שעולה מיומן ההוראה 

מושגים באלגברה ודרך ייצוגם בסביבת גיליון  1.

 אלקטרוני

 החלטות פדגוגיות הנוגעות למתמטיקה ולנוכחות הכלי2.

הכרות המורה עם דרכים בהן תלמידים מתייחסים  3.

 וכיצד הסביבה יכולה לשנות[ נכון ולא נכון]למושגים 

נקודות חוזק  , הכרות המורה עם הידע של כל תלמיד4.

 וחולשה בסביבה

פעולות המורה שמטרתן קידום ידע מתמטי תוך 5.

 התייחסות לאפשרויות שהסביבה מציבה



Analysis according to TPACK 
theory  

מושגים באלגברה ודרך ייצוגם בסביבת גיליון  1.

 אלקטרוני

 לפני השיעור

השיעור הבא יעסוק בהשוואת דמי הכיס השבועיים  
דמי הכיס של כל ילד מוצגים  . של ארבעה ילדים

מילים וביטוי  , גרף, טבלה –בעזרת ייצוג שונה 
התלמידים יוכלו  , בעזרת הגיליון. סימבולי

להשוות את דמי הכיס של הילדים בייצוגים  
יהיה מעניין לראות באילו ייצוגים  . שונים

  .יבחרו התלמידים לפעול

Time 



Analysis according to TPACK 
theory  

מושגים באלגברה ודרך ייצוגם בסביבת גיליון  1.

 אלקטרוני

 אחרי שיעור

 –דיברנו על שתי דרכים להכניס את הנתונים 
,  בעזרת שני סוגים של ביטויים סימבוליים

,  קראנו לשתי הדרכים בשמן. מפורשים ונסיגה
  .ומחר נדון ביתרונות ובחסרונות של כל דרך

Time 



Analysis according to TPACK 
theory  

החלטות פדגוגיות הנוגעות למתמטיקה ולנוכחות   2
 הכלי

 אחרי השיעור

 
התעקשתי שכל תלמיד ירשום את ההשערה 
שלו אצלו לפני שיתחלו להכניס נתונים 

ובאמת הייתה הפתעה לראות  . למחשב
  .את הסכומים הגדולים שהתקבלו

Time 



Analysis according to TPACK 
theory  

הכרות המורה עם דרכים בהן תלמידים מתייחסים  . 3

 וכיצד הסביבה יכולה לשנות[ נכון ולא נכון]למושגים 

 

 אחרי השיעור

".  ירד למטה"היו תלמידים שאמרו שהגרף 
טענה כזו הייתה מוכרת לי מהמחקר  

  .[בן צבי]של דני 

Time 



Analysis according to TPACK 
theory  

Time 



Analysis according to TPACK 
theory  

נקודות חוזק  , הכרות המורה עם הידע של כל תלמיד. 4
 וחולשה בהקשר לסביבה

 אחרי

התלמיד הכי חלש , היום ראיתי את ספי
היום הוא  . עושה צעד קדימה, בכיתה

הבין כיצד לייצג תופעה נתונה בעזרת 
וכיצד למצוא  , טבלת נתונים בגיליון

הוא  . תשובה לשאלה מתוך הטבלה שייצר
גם הבין שמציאת ביטוי סימבולי הופכת  

והוא  , את העבודה שלו ליותר פשוטה
אכן מצא ביטויים מסוג נסיגה בכוחות  

 עצמו

Time 



Analysis according to TPACK 
theory  

פעולות המורה שמטרתן קידום ידע מתמטי תוך . 5

 התייחסות לאפשרויות שהסביבה מציבה

 אחרי

 

הדרכתי חמישה זוגות כיצד להשתמש בכלי של 
הציור כדי לדייק בשרטוט ציר ועליו שנתות  

 במרחקים שווים

Time 



 TPACK –סיכום זיהוי ידע המורה 
 ...עדויות כתובות המתייחסות ל –כפי שעולה מיומן ההוראה 

 מושגים באלגברה ודרך ייצוגם בסביבת גיליון אלקטרוני1.

 החלטות פדגוגיות הנוגעות למתמטיקה ולנוכחות הכלי2.

הכרות המורה עם דרכים בהן תלמידים מתייחסים  3.

 וכיצד הסביבה יכולה לשנות[ נכון ולא נכון]למושגים 

נקודות חוזק  , הכרות המורה עם הידע של כל תלמיד4.

 וחולשה בסביבה

פעולות המורה שמטרתן קידום ידע מתמטי תוך 5.

 התייחסות לאפשרויות שהסביבה מציבה



Analysis according to 
instrumental orchestration theory 
(1) a set of individuals  the same 

(2) a set of objectives  the same  

(3) didactic configuration  (i) students in pairs 

(ii) a whole-class discussion 

(4) a set of exploitations of this configuration 
  

Time 



Analysis according to 
instrumental orchestration theory 
Students in pairs: work-and-walk-by  (Drijvers, 

2011) 

Whole class discussion, during initiation phase: 

not-use-tech (Tabach, 2011) 

  

Time 



Analysis according to IO theory, 

Whole class discussion 
Summary phase: (a variant of) discuss-the-

screen (Drijvers, P., Doorman, M., Boon, P., Reed, H., & 

Gravemeijer, K., 2010)  

Summary phase: (a variant of) Sherpa-at-work 
(Trouche, 2004) 

Time 



Analysis according to IO 
theory  

Time 

1880 < x < 2000 

and 0 < y < 12 

Change y < 100 



Analysis according to IO 
theory  

Time 

1880 < x < 2000 

and 0 < y < 100 

Change y < 1000 

1800 < x 



Analysis according to IO 
theory  

Time 

1800 < x < 2000 

and 0 < y < 1000 

Change o < x 



 השינוי בידע ובפרקטיקות ההוראה

Time 

IO TPACK 

New instrumental 

orchestration type, 

Sherpa-at-work 

- more student-centered 

- more oriented to 

technologically based 

practice.  

הכרות המורה עם דרכים בהן  

תלמידים מתייחסים למושגים  

וכיצד הסביבה  [ נכון ולא נכון]

 יכולה לשנות

קבעון  "התגברות על 

 "פונקציונאלי

(German & Barrett, 2005)  



 ?שינוי מקרי

בו  , היה פה תהליך של שיפור. זה היה מדהים
ובו  , כל תלמיד הוסיף למה שאמרו קודמיו

זמנית כל תלמיד היה שופט של השינוי  
כי כל אחד ראה את התמונה  , המוצע

ויכול היה  , הגראפית המתקבלת במסך שלו
להשוות אותה עם הפתרון שהוא הגיע  

  אליו קודם

Time 



 ...אחרי עשרה ימים

, בדיוק כמו בשיעור קודם, במהלך השיעור
במהלך הסיכום מצאתי את עצמי מבקשת 

מהתלמידים להשתמש במחשבים שלהם לראות  
אני תוהה האם מדובר בשינוי  . מה עשו אחרים

. כי לא השתמשתי בכך קודם לכן, אצלי כמורה
אולי אני מבינה כעת טוב יותר את  

האפשרויות בסביבה הטכנולוגית בה אנו  
אני אנסה לתכנן כיצד , לשיעור הבא. עובדים

 .להשתמש ברעיון הזה גם בחלק של השיגור
  

Time 



הם   IOמתי נכון לומר כי שני מופעים של 

 ?מאותו סוג
 תצורה דידקטית אופן הניצול

 תצורה דידקטית   =

 אופן ניצול =

 תצורה דידקטית אופן הניצול

 תצורה דידקטית   -

 אופן ניצול =



Sherpa-at-work 

לא היה מסך מרכזי אחד ולא היה  , במקרה שלנו

 סטודנט אחד שעבד על מחשב מרכזי

וריבוי עובדים, היה ריבוי מסכים 

תלמידים הציגו את . המהות הייתה זהה –טענה 

,  הם אלו ששלטו על הפעלת הטכנולוגיה, עבודתם

 .  ואפשרו לתלמידים אחרים ולמורה הצצה אל עבודתם



Comparing and contrasting theories 

(Prediger et al. 2008) 
שתי תיאוריות שצמחו מחוץ לחינוך מתמטי 

  שתי התיאוריות  אומצו לתוך המחקר בחינוך מתמטי

 –כדי לענות לצורך בהבנה וניתוח של אותה תופעה 

 מורה הפועל בסביבה טכנולוגית

שתי התיאוריות צמחו מתוך ניתוח נתונים אמפיריים 

בשתי התיאוריות הניתוח ממוקד סביב אותה דמות- 

 המורה

 בעודTPACK מתמקדת בידע המורה ,IO  מתמקדת

 בפעולותיו



 לסיכום

 יכולה לאפשר לנו  ידע המורה הבנה טובה יותר של

 בכיתה פעולותיוהבנה טובה יותר של 

 בכיתה יכולה  פעולות המורה הבנה טובה יותר של

 המורה ידעלאפשר לנו הבנה טובה יותר של 

הניתוח דרך העדשות הכפולות מאיר כל  , כלומר

 אחד לחוד
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