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…the role of IT is not to help, deepen, 

widen or enrich but to replace the school 

and the teacher. As the tractor did not come 

to improve the horse so will IT… ensure 

far improved learning and teaching over the 

present.  

Concepts like “the human factor” and 

“human touch” belong to the past!   

Sigmond Sheidlinger,   







Does ICT improve learning and 
teaching in schools? 

 

Steve Higgins 

Newcastle University 

 

2003 



Key Messages: 

• ICT can make a difference to pupils’ learning. 

• There is a positive link between the use of ICT and 

pupils’ attainments but this link is weak. 

• Targeted interventions of ICT show a more positive 

picture, but not as effective as other educational 

innovations.  

• More substantial gains in pupil attainments are 

achievable where the use of ICT is planned, 

structured and integrated effectively. 



The effects of ICT on school:  

Teachers' and students' perspectives 

 

Erno Lehtinen 

2008 

University of Torku, Finland  



As Bryant (2007) reminds, it is the social 
affordances, not the technology itself, that is new 
and exciting. … the technology used in school is 
boring, ineffective, and it doesn’t give competence 
for using advanced technology in learning (p. 52).  

 

ICT has not been a catalyst for change except in the 
schools were ICT has been taken to support 
necessary pedagogical improvements (p. 54).  

 

The expectations for ICT were overestimated: ICT 
was thought to change classroom practices, 
teachers’ work, even his/her pedagogical 
conceptions about teaching and learning, but these 
changes didn’t come true (p. 54).  



A meta-Analysis to Compare ICT with 

Classroom Instruction 

(157 studies, 40,495 students)  

 

R.M. Bernard, Y. Lou, & P. C. Abrami, 

Concordia and Louisiana State Universities 

2003 
http://doe.concordia.ca/cslp/Downloads/PDF/CanKnow/Bernard%20(2004)%

20Full%20Text.pdf 
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Developing Potentials for 

Learning: 

Evidence, assessment, and progress 

 
John Hattie 

EARLI 2007 

750+ Meta-analyses 

50,000 Studies 

200 Million Students 



המנבאים  30כל , מחקרים אלפיאנליזה על -שביצע מטה(  Hattie, 2007)י "עפ

המיחשוב אינו כלול  ; במורההטובים ביותר של הישגי התלמידים קשורים 

 .  ברשימה זו

המנבאים הטובים הוא וידאו   40שבין  היחידהמנבא הטכנולוגי 

אך גם הוא משולב אפקטיבית רק תוך הוראה בלתי  , אינטראקטיבי

 .מסורתית



The Well belows...
Rank Category Influence Studies Effects ES

90 Distance education 788 1545 .09

89 Web based learning 10 10 .09

88 Ability grouping 494 1363 .11

87 Teacher training 53 286 .11

86 Diet on achievement 23 125 .12

85 Teacher subject matter knowledge 27 64 .12

84 Gender (girls – boys) 2926 6051 .12

83 Multi-media methods 244 133 .15

82 Problem based learning 203 345 .15

81 Home-school programmes 14 14 .16



The Winners ...
Rank Category Influence Studies Effects ES

1 Self-report grades 209 305 1.44

2 Absence of disruptive students 140 315 .86

3 Classroom behavioural 160 942 .80

4 Quality of teaching 141 195 .77

5 Reciprocal teaching 38 53 .74

6 Prior achievement 3387 8758 .73

7 Teacher-student relationships 229 1450 .72

8 Feedback 1276 1928 .72

9
Providing formative evaluation to 

teachers
21 21 .70

10 Creativity programs 658 814 .70



In sum, based on our findings… High-

end technology has simply not had the 

type of widespread, fundamental effect 

on students that most techno-promoters 

covet (Peck, Cuban & Kirkpatrick, 

2003).  



 הסיבות לאכזבה

 מחקר שגוי

 טכנוצנטריזם

 

 טריוויאליזציה



 טריוויאליזציה. 1



אף כי למורים היום נוח יותר השימוש במיחשוב בהוראה   
המיחשוב עדיין לא  , והם מוכנים להשתמש בו יותר

הם משתמשים במיחשוב  . משפיע על דרכי ההוראה שלהם
כאמצעי אחד מרבים במחסן האמצעים שלהם אך לא  

 .כאמצעי לפיתוח ותמיכה בדרכי הוראה ולמידה חדשות

  
Balanskat, A, Blamire, R & Kefala, S. (2008).  

Fast, frustrating and the future: ICT,  

new technologies and education.  

Educational Leadreship, 26, 3 



הניסיונות להטמעת התיקשוב הובילו 

מאמצים : ...לצמיחת הפרדוקס הטכנולוגי

אולם נוטים להטמיע ...טכנולוגיות חדשות 

את החדשנות הטכנולוגית בעשייה  

המשאב אינו מנוצל  . ..הפדגוגית המסורתית

. והשפעותיו קטנות מן המצופה, במלואו

,  מאי, מיודוסר ונחמיאס, ברוך-פורקוש)

 (. 25' עמ, 2012



המשרתת את מטרות  " מבויתת"טכנולוגיה 
החינוך של עידן קודם אולי אינה גורמת נזק  

 ;  חמור אך בודאי שאינה מביאה תועלת רבה

 .היא פשוט מחטיאה את המטרה

 



טכנוצנטריזם. 2   

 ”עגל הזהב של החינוך“



The future holds many promises for the growth 

of internet education; "going" to class will not 

be necessary. All of the knowledge needed for a 

particular course may be stored on a web 

page... [all] could all be done on-line. … 

Anything could be possible through the web… 

(Schnitzler, 2001, 

http://ucsub.colorado.edu/~schnitzk/Home6.html).  

 



,  מידעמה שהמיחשוב ובעיקר האינטרנט מציעים הוא 

  !יידעאך מידע אינו 

  בעלותמושג היידע הובן עד כה כשם עצם שמשמעו 
 נגישותאולם כיום הוא מובן כפועל שמשמעו 

 הרברט סימון



יידע ;  מידע הוא עניין לנגישות
הוא עניין להבניה



מידע ויידע

יידע מאורגן ברשתות; מידע הוא בחלקיקים

"לבנות" צריך היידעאת ; ניתן להעביר מידע

יידע הוא תמיד , מידע יכול להיות ללא הקשר
; בתוך הקשר

;יידע נבנה על סמך עמימות, מידע זקוק לבהירות

י שימושים "יידע ע, י שיחזור"מידע נבחן ע
חדשים



 ?מה דרוש כדי להפוך מידע ליידע



אישי ישיר-מגע בין

 מגע פנים אל פנים



   הנחיה



 קהילה לומדת



 לא הטכנולוגיה עיקר  : מסקנה

 , אלא הפדגוגיה עתירת הטכנולוגיה

 זו המאפשרת פעילויות למידה 

 שפדגוגיות אחרות 

   אינן יכולות לאפשר 



 מחקר שגוי. 3 

של השוואות גסות בין דרכי הוראה  " מירוץ הסוסים" •

 שונות

 אי הבנה של הייחוד של הטכנולוגיה•
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http://teleeducation.nb.ca/nosignificantdifference/ 



 עקרון למידה
  

 

,  מדיה שונים מאפשרים פעולות למידה שונות•
ואלה מצידן מאפשרות  תהליכי חשיבה שונים על 

 )Salomon & Gardner, 1996) פעולות אלה

 



אם הם משמעותיים , אמצעים שונים
עשויים לשרת מטרות למידה , בלמידה

;שונות

ככל שגדול יותר השוני בין 
כך גם גדול יותר השוני , האמצעים

בין המטרות השונות אותן הם 
;יכולים לשרת

 שני עקרונות בנוגע לאמצעי למידה



תורם המיחשוב יותר  , בשימושיו התואמים את יתרונותיו
  :ללמידה קונסטרוקטיביסטית מאשר ללמידה מסורתית

 יכולת התמודדות ופתרון בעיות •

 יכולת חיפוש ממוקד של מידע •

 יכולת אינטגרציה של מידע •

 הפיכת מידע ליידע •

 עבודה בצוות  •

 'וכו •

אולם לא אלה הם ההישגים הנמדדים באופן  
 מסורתי ושגרתי



-5

0

5

10

Regular

classrooms

Jasper

Classrooms

TCGV Findings (1999)

Problem

solving

Calculation



?לאן פנינו מכאן, אם כך   



שידוד מערכות שימוש אפקטיבי במיחשוב מחייב 
הדגשה גוברת של פדגוגיה  –מרחיק לכת  פדגוגי

פתרון  , עשיה-תוך-למידה, קונסטרוקטיביסטית
תוך ניצול מיטבי של מה ' וכו, בעיות אמת

 . שהטכנולוגיה מאפשרת



  
למידה  

 אינטליגנטית
דימוי הבוגר  

 המיוחל

אפשרויות  

 טכנולוגיות



 דמות הבוגר הרצוי



 שינויים חשובים בעולמנו

 לשיפוט והכרעה מ"קניערעורם של •

 היידעהכפלת •

 שליטת הטכנולוגיה והכרח בשליטה בטכנולוגיה•

 :  שינויים מרחיקי לכת בתעסוקות•

 מעבודת הפרט לפעילות הצוות  

 שגרתית ללא שגרתית" עבודת ראש"מ  

יש היום עליה תלולה בתעסוקות הדורשות פעילות 
,  ניתוח, ניהול)אינטלקטואלית אינטראקטיבית לא שגרתית 

 (עיצוב, טיפול

 

 

 



The Desired Graduate

• Independent, mindful decision maker

• Skilled life-long-learner

• Capable of handling novel complex 

problems and rapid changes

• Can handle large amounts of 

information



 ,  יודע להתמודד עם בעיות חדשות•

 ;לא רק לשלוט במידע אותו שינן 

 ;יודע לעבוד בצוות לשם פתרון בעיות•

 ;מושכלת ביקורתיתמפעיל חשיבה •

 יישומים חדשים את מה שלמד ליישםיודע •

יודע להשתמש במקורות המידע הקיימים כדי להגיע •
 ;אותו הוא מבין ליידע ממידע

 

 

 

 דמות הבוגר



 למידה אינטליגנטית

 



 אפשרויות טכנולוגיות



המיחשוב מאפשר פעילויות למידה מסוג הפדגוגיה  
,  הקונסטרוקטיביסטית של סביבות למידה המדגישות עיצוב

בניית , אינטגרציה של מידע, חקר ִצוותי, פתרון בעיות
 זוהי פדגוגיה העשויה להשיג מטרות . 'וכד, מודלים

 חדשות שבהשגתן יתממש  
 .   הייחוד של המיחשוב

 
זו איננה הפדגוגיה  ... אבל

פדגוגיות  . היחידה הנחוצה
גם אם מסורתיות , אחרות

משרתות מטרות אחרות  
 . חיוניות לא פחות

 

http://s283.photobucket.com/albums/kk286/danniboi33/blogging/?action=kodak&selectedMedia=teamwork_teamwork_a.jpg&productType=prints


 פרק דיסציפלינרי פרק דיסציפלינרי

קונסטרוקטיביסטי"פרק  "קונסטרוקטיביסטי"פרק   



The sunken Soviet submarine project

• Team 1: Where is the submarine?

• Team 2: How do we get there?

• Team 3: Do we raise it? How? 

• Team 4: What is radiation? How 

does in move in water? 

• Joint solution: How do we solve the 

problem?



האם איננו דורשים ממערכת  החינוך  , אולם
משהו שמעבר לכוחה , לבצע מהפכה שלמה

 ? מערכתשל 

 


