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 : למידה של תלמידים בתקופה של תרבות דיגיטליתהמעבר לטכנולוגי

יש )של המאה הקודמת(.  80-המדיניות של הכנסת המחשבים לבתי הספר בבריטניה התחילה בשנות ה

היא נוצרה בעקבות שילוב מורכב של ו ,הת המחשב ככלי דידקטי אינה מובנת מאלי, כי תפיסלציין

. גם הדימוי של מחשוב בתקשורת שיחק תפקיד חשוב רתייםכלכליים וחב ,םגורמים פוליטיי

וצה תא קיבלטכנולוגיה חינוכית כבמחשב השימוש ב"מיתולוגיזציה" של הטכנולוגיה ככלי חינוכי. 

לקראת שפניה  ,עצמו כמפלגה של קידמה הניו לייבור הציג. 1997-ב לאחר ניצחון הלייבור בבחירות,

הכנת כוח עבודה למרכזי אמצעי כ בחינוך נתפס תקשורתוהמידע ית הישימוש בטכנולוגההעתיד. 

שימוש בטכנולוגיה בחינוך מענה בניתן לראות  ,לי. מבחינה זאתגלובה, שיוכל להתחרות בשוק מיומן

נולוגית כתעשייתית מיומנות ט-בחברה הפוסטיתרה מזאת,  ישיר לדרישות של הכלכלה המודרנית.

כצרכן. מכאן, שהקניית מיומנויות  דלתפק , אלא כדילהתחרות בשוק העבודה נדרשת לא רק כדי

נולוגיה קיבל צורה של סביב הטכ כי. השיח החינוהמודרנית בחברה קחת חלקיכולת להחיונית לפיתוח 

כיצד עדיף לעשות אלא  ,לא האם או למה לאמץ טכנולוגיה בחינוך והשאלה אינה בלתי נמנע""שיח 

 .זאת

 

 פוליטיים של גורמים שוניםעמדו אינטרסים כלכליים ות הידע לכהשיח של חברת הידע וכלמאחורי 

ככוח הוצגה טכנולוגיה ה ,הציבורישיח בחינוך לעולם העסקים. בין מעצבי מדיניות השיתוף פעולה ו

מנותק כביכול מההקשרים החברתיים ו מביא לשינויה, פרי חקר מדעי אובייקטיבי, יטראלינ

שאינו פועל  ,ככוח אוטונומי סמחשב נתפהגם  לוויזיה וכדומה,לטבדומה למכונת הדפוס, פוליטיים. וה

טרמיניזם עמדה זאת קיבלה צורה של "ד ,מבחוץ.  במקרה של חינוך יהאלא משפיע על ,חברהמתוך ה

תוארה למידה ה. deus ex machinaמופיע כמו , הניטראליוכגורם טוב  מידעני", כאשר מידע נתפס

 וחיוני. להיות חיובי בחינוךטכנולוגיה דה של התפקיהפך גישה למידע ובכך קבלת כ

 

בית הספר הרחיב ככל האפשר את השימוש בטכנולוגיה המקוונת בלכי המגמה כותב המאמר טוען, 

, הסנפוצה גם התפי ,לכך התלמידים לתפקוד בחברה המודרנית. בנוסף להכין אתנובעת מהצורך 

המיקוד בפרסונליזציה אפיין רסונליזציה. מביא לחינוך ממוקד בתלמיד ולפב אמצעי השרואה במחש

רפורמה של שירותים ציבוריים, בין לכל הקשור את המדיניות הציבורית בבריטניה בעשור האחרון, ב

חינוך. על פניו הוצע דגם שבו אנשים יכולים להעריך את הצרכים שלהם ולהיות מערכת הגם ב ,היתר

ו כמ ,שם דגש על מונחים הפרסונליזציה הם הם משתתפים. שיחמעורבים בניהול השירותים שב

דיאלוג, מעורבות, קול המשתמשים ושינוי מתמיד. בתחום החינוך, הפרסונליזציה הייתה אמורה 

לאפשר להקשיב לקולו של התלמיד במה שקשור לעיצוב תכנית הלימודים, התוכן והפרקטיקה של 

 זציה בכמה דרכים:הלמידה. הטכנולוגיה הדיגיטלית אמורה לסייע לתהליך הפרסונלי

_______________________________________________________________________ 
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פרסונליזציה הייתה אמורה ה ,שינוי מתמיד. בתחום החינוךו , קול המשתמשיםדיאלוג, מעורבות

של פרקטיקה התוכן וה, למיד במה שקשור לעיצוב תכנית הלימודיםלקולו של הת קשיבלאפשר לה

 הלמידה. 

 פרסונליזציה בכמה דרכים:ה הטכנולוגיה הדיגיטלית אמורה לסייע לתהליך

של מקום לימודים ומקצועות בחירה מושכלת  כה ועל ידי כךשה למידע והדרלאפשר לתלמידים גיא. 

 הלימוד.

ביטוי למיומנויות וידע שונים, מתן הלמידה שלהם, תוך כדי  לק בעיצובלסייע לתלמידים ליטול חב. 

 .ותהליך הלמידההלמידה  להם לפקח על קצב רשאפל

 .סביבה לימודית מגוונת לסייע ביצירתג. 

 .כה ומשוב ממוקדים בתלמידצורות הערלסייע בפיתוח ד. 

 .של התלמיד היענות לצרכיו הייחודייםבלסייע בזיהוי סגנונות למידה שונים וה. 

 .בית הספרכותלי לית מחוץ ללתמוך בלמידה לא פורמו. 

 

 בבריטניה מעורר מספר שאלות. ראשית, במדיניות החינוך ת הפרסונליזציהגישיישום עם זאת, 

מערכת מוצעות על ידי שהלמידה כולת שונה להשתמש בהזדמנויות לקבוצות חברתיות שונות יש י

 יםלי מנוגדפורמ-וי סגנונות למידה וחינוך לאפרסונליזציה, ריבהכי שיח  ,כמו כן, יש לציין .החינוך

. לנוכח המאמצים כיתבמדיניות החינו קיבלה דומיננטיותש ,בהערכהלגישה של סטנדרטיזציה 

לפתח ניסיונות ה, ואחידות בתכניות הלימודים הערכהשל  נדרטיםהמכוונים להידוק הפיקוח על סט

ללא , בלבד ברמת הצהרות רטוריות , לעתים,נשאריםהממוקד בתלמיד, שיח החינוכי החדש את ה

  תוכן.

 

שיח השחרור.  זאת, משום בלא פעם שולבות מ ממוחשבת בחינוךהטענות בעד השימוש בטכנולוגיה 

הגבלות הנובעות מסביבתם החברתית ממגוון  התלמידיםשחרר את עשויה לשהטכנולוגיה 

 תהמועדפ ובקריירה בדרך הלמידהבחור אפשר להם לממש את האינטרסים שלהם ולל ,והתרבותית

אפשר להם להתרכז לא לושחרר את המורים מהמטלות המייגעות של הערכה וניהול, עשויה להיא גם ו

 ראייה מסוימתעל ידי  יית השחרור נתמכתאוראלא באינטראקציה עם התלמידים. תי ,מידעהעברת ב

דים דיגיטליים". י"ילכו "משתמשים טבעיים"בעצמם, כשל הילדות. ילדים מוצגים כאוהבים מחשבים 

כך  ללמוד. םנכונותיע לטובה על המוטיבציה שלהם ועל שפחייב להשימוש במחשבים כי ה ,נטען ןלכ

ודות לקשר שלהם ה ,יאל הפנימי של הילדיםפוטנצהמימוש המלא של הה אוטופית של נוצרת תפיס

 טכנולוגיה ממוחשבת.ל

 

בחינוך.  טכנולוגיים כליםב רחבשימוש הנהתנגדות ל המביעים קולות החלו להישמעבשנים אחרונות 

טכנולוגיה ככוח את ה , הנוטה לתפוסרומנטיזםהמהפילוסופיה של  ,במידה ניכרת ,ת יונקתהביקור

מן הסוג הזה מופנים טיעונים כיום, . האנושיתחירות ההומניזציה ומהווה איום על -שמביא לדה

 בתי הספרשימוש הולך וגובר במחשבים ב .במהלך הלמידה מחשביםשימוש הנרחב בנגד הבעיקר 

שימוש כי נטען הטכנולוגיה. של תהליך של הכפפה של כל צורות התרבות לדומיננטיות נחשב כחלק מ

את  מעודד רציונליות מופשטת ומכאנית, המדכאתטכנולוגיות של מידע ותקשורת רחב מדי בנ
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לי על שלטת סדר אוניברסהל , גורמת, דמיון ויצירתיות, כמו רגשותבסיסיותההתכונות האנושיות 

ממורים ומקשה על פיתוח קשרים הורים ומאת הילדים מחברים,  תמבודד ,חשבון הידע המקומי

 התפתחותם. יים משמעותיים החיוניים לאיש

 

 אוטופיה של מחשבים כגורם מדכא.-טימחשבים ככוח משחרר מוצגת אנה האוטופית של סכנגד התפי

לד כמשתמש מחשבים ה של היטאת גם בדימוי הילדות. מול התפיסישות מתבגהשל שתי  ההדיכוטומי

עם  יםעצמם בקשר היו מבטאיםלדים ישבה טכנולוגית, -ה של ילדות כתקופה טרוםטבעי מוצגת תפיס

פתוחים להשפעת  בים מלאכות יד,מפתחים דמיון ויצירתיות, אוההטבע, עוסקים במשחקים העולם 

של  בעית. עולם אידילי זה נהרס עם כניסתםמתפתחים בצורה רגשית בסביבתם הטו מנותהא

ת ופיתוח יכוללתיות, יצירהדמיון והדיכוי ללהתנכרות רגשית,  , הגורמיםהטכנולוגיה והמחשבים

בדומה  ,ה זאתסתפיבבסיס . בלוגיקה אינטואיציההחלפת ול רגשית יות על חשבון התפתחותקוגניטיב

ומיה בינארית בין דיכוט עומדת ,(Levi-Stros, 1969) סטרוס-ידי לויעל  תלמיתולוגיה המתואר

 .תרבותודמת לקהורה וטבעית, מניחה קיומה של ילדות ט"טבע" ל"תרבות", ה

 

שימוש בטכנולוגיה כי  ,מחשבים בבתי הספר מסרבת לקבל את הרעיוןשימוש בנגד הרת וביקה

ופך להיות ממוקד במחשב. חינוך ה, ה זותפיסבילד. להפך, לפי  תממוקדהגישה קדם את המממוחשבת 

צריכים לשים דגש על אינטראקציה רגשית המורים גישה זו מאמינה, כי  ,בניגוד ל"תיאוריית שחרור"

שימוש המופרז בטכנולוגיה דוחק את הכי נטען  שירה עם התלמידים אפילו על חשבון העברת מידע.וי

את הקשר  , למקום שלא רק אינו מעציםבו הוא יכול היה להשפיעש ,הצדה מהמקום המרכזי המורה

 . ליש אותומחאף אלא בינו לבין התלמיד, 

 

עבור התלמידים  משחררהכוח את הוכית בטכנולוגיה החינ ות: זו הרואהשתי התפיסבין הוויכוח 

מתנהל במונחים אבסולוטיים. הניגודיות הזאת משקפת  - רואה בה את הכוח המדכאוהמורים וזו ה

, ניתן למצוא לא מעט אודות השפעת הטכנולוגיה בכללותה. באופן אירוניעל השיח הציבורי דפוסי את 

ה של כוחה סבא לידי ביטוי בתפיביניהן תף נה המשו. המכותהעמדות הקוטביבין שני קווים מקבילים 

 בנוסףעצב תהליכי חשיבה בסיסיים. כונן וליכולתה לבכי  ,אמונהבשלעצמה וכהעצום של הטכנולוגיה 

את האוטופיה בתוכן  אם כי הן תופסות ,ילדותעולם ה האוטופית של ספיבת ותתי העמדות דוגלש, כךל

 שונה. 

 

טיל ספק בשתי הגישות מ בתי הספר בבריטניהל מחשביםההכנסת  קצב והיקףוח של הנית בפועל,

תקוות אינם תואמים את  בעקבות המחשוב סביבה הלימודיתכי השינויים ב ,מסתבר שתוארו לעיל.

טכנולוגיה לא שינתה את ההוראה ולא הביאה למהפכה בבתי ה. של המתנגדיםפחדים את הו ותומכי

 היעדר תקציבים , כמוטכניותסיבות על ידי נגרם ם השינויי י שליטקצב האהכי  ,ם נטעןילעתהספר. 

היסטוריה של השימוש נפנה ל םא עם זאת,חדשה. המתמצאים בטכנולוגיה  התנגדות מורים שאינםו

בו תקוות  תלומחשבים אינם אמצעי טכנולוגי יחיד שנולוגיה מתקדמת בחינוך, נמצא כי טכב

ותביא  מקצה לקצה שנה את תהליך הלמידהת עולנוקההמצאת כי  ,תומס אדיסון סברכך, . מהפכניות

 ןניתבכל המקרים האלה ודומיהם סרטים; תקוות דומות נתלו גם ברדיו. בלימוד הלהחלפת ספרי 
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פרסום שה, יטכנולוגיה חדהופעתה של הנובעות מ ,של תקוות גדולותבהופעה מחזוריות  לזהות

ת של הוראה, ומסורתיות הקימטרתם להוכיח את יעילותה בהשוואה לפרקטש ,מחקרים אקדמיים

. כל אלה ואחרותעיות טכניות ביישום כאמצעי חינוכי ודיווחים על הצטברות הקושי בתלונות על 

 . מוגבל בלבד בכלים אלהשימוש ל ,בסופו של דבר הובילו,

 

 חינוך:המערכת טכנולוגית בהמהפכה השל אי ההצלחה לעיקריות  ניתן להצביע על כמה סיבות

 .הקשורות להתאמה טכנולוגיה מורכבת לתנאים בכיתות ,סטיותבעיות לוגיא. 

ערך שיש בעיני המורים לקשר ישיר עם התלמידים ללא אמצעי ביניים שעלול העמדת המורים: ב. 

 .להחלישו

יות על השטח מבחוץ על ידי מעצבי המדינ השימוש בטכנולוגיה מתקדמת נכפקרובות לעתים ג. 

 .קבלת ההחלטותתהליך ב מנהלי בתי הספר ואת המורים תהחינוכית, ללא ניסיון לשתף א

הבטיחו,  הטלוויזיוחינוכי. קולנוע, רדיו ר את תוכנם העמערשל הכלים הטכנולוגיים מסחור תהליך ד. 

בפועל,  תרונות לבעיות רבות של בתי הספר ומציאת דרכים חדשות של ניהול ולמידה.פ ,לכאורה

 מסחריים.מול הצרכים ההיעדים החינוכיים נסוגו 

 

, אך שינויים ובתהליכי הלמידה מערכת החינוךמשמעותיים במביאה לשינויים  ,ללא ספק ,הטכנולוגיה

אלא מתרחשים בקצב איטי ותלויים בהקשר החברתי,  ,אלה אינם מייצרים עולם אוטופי חדש

 וא טובאינה משפיעה ל כשלעצמה כי הטכנולוגיה ,יש להדגיש שבו הם מיושמים. ,הפוליטי והתרבותי

 במוטיבציה, שימושבו נעשה בה ש, באופן השפעתה תלויה במידה רבה מאוד בהקשר של יישומה .לרע

 משתמשים בה. ובתפיסות הפדגוגיות של ה


