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האוטומטים הישנים כבר לא עובדים  -שינויים בתפיסת התפקיד ובזהות המקצועית
של מורים המלמדים בכיתות  1:1של תלמידים עם ניידים אישיים
א .דורון ,א .ספקטור-לוי
בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן ,ישראל
שילובם של מחשבים ניידים אישיים לתלמידים ביחס של  1:1בהוראה ובלמידה,
שהחל באיטיות בתחילת שנות התשעים באוסטרליה ) (Stager, 1998מתרחב.
פרויקטים לשילוב מחשבים ניידים בהוראה-למידה במחוזות שלמים ארה"ב
) (Bonifaz & Zucker, 2004מספקים מידע על אופני השילוב וההתפתחות המקצועית
של המורים .בישראל קיימות יוזמות לשילוב מחשבים ניידים לתלמידים בבתי ספר
)רביב ,ספקטור-לוי וחובריהן.(2007 ,
מטרת המחקר  -לבחון כיצד משתנה תפיסת התפקיד והזהות המקצועית של
המורים המלמדים בסביבות  1:1בהנחה ,שסביבות אלו מזמנות שינוי משמעותי
בתפקידי המורה ובדרכי הוראתו .הידע התיאורטי עליו נשען המחקר מתייחס
להיבטים שונים הקשורים לתפיסת התפקיד והזהות המקצועית של המורים (Cooper
& & Olson, 1996; Tricle, 1999; Knowlees, 1992; Beijaard, Varloop
 ; Vermunt 2000; Rodges & Scott 2008; Fullan, 1991ניר-גל ,גלברט ואורן,
 ;2003שמיר ,(2001 ,למודלים תיאורטיים העוסקים באימוץ טכנולוגיות והטמעת
; ( Hall & Hord, 2001
פדגוגיות חדשניות במערכת החינוך ולהוראה-למידה
& James, Lamb, Householder & Bailey, 2000 ; Mioduser, Nachmias, Tubin,
) Forkosh-Baruch, 2003ולתיאוריות העוסקות בפדגוגיות חדשניות בכיתות 1:1
)גזיתKozma2003 ; 2009 ,
;Henriquez & Riconscente, 1998; Donovan; Hartley & Strudler, 2007
Rockman, 2000; Sandholtz, Ringstaff, & Dwyer, 1997).
המחקר ,שנערך במתודולוגיה איכותנית וכלל ראיונות עומק במספר נקודות זמן
לאורך שלוש שנים עקב מקרוב אחרי תהליכי ההתפתחות המקצועית של  10מורים
המלמדים בשתי חטיבות ביניים בכיתות  1:1לאורך שלוש שנים .במאמר נתמקד
בתיאור הממצאים שעלו ממעקב אחרי שתי מורות כמייצגות את הדילמות והקשיים
עמם התמודדו משתתפי המחקר ובתיאור
השינויים בתפיסת התפקיד ובזהות המקצועית שחלו בקרב המורות בעקבות
השינוי שחל בסביבת ההוראה ונתייחס למשמעויות של תהליכי ההתפתחות
המקצועית שעברו על המורות ולשינוי בפרדיגמות ההוראה.
מסקנות המחקר בעלות חשיבות למורים ,למנהלים ,למורי מורים ולקובעי
מדיניות בבואם לשלב חדשנות טכנולוגית אינטנסיבית כדוגמת מחשבים ניידים במודל
 1:1בכיתה .לאור מספרן העולה של הכיתות בארץ בהן מתקיימת הוראה ולמידה
בסביבות  ,1:1מומלץ ליישם את הממצאים ולקיים הכשרה להוראה בכיתות אלה כמו
גם תמיכה אינטנסיבית ,פדגוגית וטכנית ,עבור המורים ולאורך זמן.
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