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מערכת החינוך החלה גם , בעולםמספר מדינות השימוש הגובר בלוח האינטראקטיבי בבעקבות 

 יםמחקרממצאי  עולות מהשוואתנות שזה מציג מסקמסמך . טכנולוגיה זובישראל בהטמעת 

   .בארץמחקר מקיף ביצוע בלוחות בעולם ומעלה צורך שימוש בהבאמצעות למידה וסקים בעה

     

  תפיסות התלמידים  

 ;Higgings et al., 2005(השימוש בלוח האינטראקטיבי בבריטניה  על ראשיתהמחקרים 

Passey et al., 2004; Somekh et al., 2005 ( הראו שמורים ותלמידים מאמינים שהשימוש

שיפר  ,ב"בארה .המוטיבציה ללמידהו רמת הריכוז, מעורבות התלמידיםמשפר את  בכלי

ללא הבדלים במוצא אתני או במגדר , התנהגות התלמידים אתשימוש בלוח האינטראקטיבי ה

)Morgan, 2008 .(פונקציות ואת  רי הלמידה שנגישים באמצעות הלוחתלמידים אהבו את חומ

נתפס בעיני  בכלי ימוששהשייתכן  אך .)Hall & Higgins, 2005; Schut, 2007(מולטימדיה ה

אפקט "על  ותשתפיסותיהם מצביע הנמנע ולא מן )Levy, 2002(התלמידים כביטוי לחדשנות 

) Slay et al., 2008(מדרום אפריקה  מחקר, כך). Becta report, 2007(מועד הקצר " ההילה

היתרונות שציינו ": יופי אמיתי"ולא ב" פוראי"במדובר וטען כי  ספקות לגבי יעילות הלוחהעלה 

בעוד , גם תוך שימוש במחשב נייד מחובר למקרן גהלהש ניםניתהתלמידים והמורים 

  . שהחסרונות שהם תיארו נבעו ישירות מהשימוש בלוח עצמו

    

  על הלמידה ההשפע

ר וצג כהסבההשימוש בלוח . מעיתמש- איננה חד ההישגיםהשפעת הלוח האינטראקטיבי על 

 & Lee(ובאוסטרליה ) Bateson-Winn, 2003(ארציות בבריטניה -להעלאת ציונים בבחינות כלל

Boyle, 2004.( Lewin et al. )2008( , ס יסודיים בבריטניה"יתהלוחות בבהטמעת שחקרו את ,

. ותעם הלוח הלמידהמשך  לביןהישגי התלמידים בשפה ובמתמטיקה מצאו קשר חיובי בין 

אך , בינונייםהטובים והתלמידים ההיו הנהנים העיקריים , של השימוש בלוח בשלבים הראשונים

השוואתי במחקר  .ארציים- כללהים התלמידים שיפרו את הישגיהם במבחנ כללאחר שנתיים 
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הישגים בהבדלים משמעותיים נמצאו ) Swan et al., 2008(שפה בבמתמטיקה ו ב"בארה עדכני

השימוש בעזרים חזותיים של , הישגיםלשיפור מעבר . ותחלומדים עם הלולטובת ה 'ה-'כיתות דב

 Hennessy et(ומדעיים ) Mildenhall et al., 2008(הלוח יכול לשפר הבנת מושגים מתמטיים 

al., 2007.(לעומת זאת, Higgins et al. )2005 ( על בעיקר  משפיעמצאו כי השימוש בלוח

מספר בעיות  היוזה מחקר מצוטט ל. תחום השפהמצומצם להיה ו, החלשיםתלמידים ה הישגי

עליית ונראה כי  גבוהים מהממוצע בבריטניה שנבדקו היו בעלי הישגיםס "היתב: מתודולוגיות

 " אפקט התקרה"מ הושפעה הראשונה של השימוש בלוחות בשנת הלימודיםציוני התלמידים 

ceiling effect) -  במדעים התלמידים ציוני . )בחלקה העליון של ההתפלגותהתרכזות הציונים

הפרויקט שמכיוון   - אחריםס "בתייו נמוכים בהשוואה לס בהם נעשה שימוש בלוחות ה"יתבב

  . גזל זמן מלימודי המדעיםנכנראה , התרכז במקצועות השפה והמתמטיקה

תלמידי  י הישגיממצאיהם הראו כ. בניסוי מבוקר ותלמידה עם הלוחבדקו  מעטיםמחקרים 

מעורבות ה למרות). Fisher, 2006(לפני ואחרי הלמידה באמצעות הלוח ס יסודי לא השתנו "בי

קיבלה אף בעזרת הלוח האינטראקטיבי בכימיה כיתה שלמדה נושא , של התלמידים גבוההה

 & Christophy(מסורתית  בהשוואה ללמידהציונים נמוכים יותר במבחן ידע אמריקאי 

Wattson, 2007 .(למידה ברמה שטחית לרוב דק מבחן ידע בונשים לב ש ,עם זאת)shallow 

learning( ,מן הראוי היה לבדוק גם חשיבה ברמות גבוהות ויכולת פיתרון בעיותבעוד ש .  

  

  פדגוגיה ואינטראקטיביות

הלוח האינטראקטיבי לא תמיד מתורגמת לפרקטיקה יעילה  טמעתה שגורמתהתלהבות ה

)Smith et al., 2005 .(לשנות את  ץפרונטאלית ולא מאלוראה התומך בהלוח מכיוון ש

במקום לעודד " דידקטית"גישה  נוטים לאמץמורים  ,)Gillen et al., 2007(אסטרטגיות ההוראה 

טאלית באמצעות הוראה פרונ, בדרך זו). Somekh et al., 2005(את אוטונומיית הלומדים 

שבים מח ותכיתבבקבוצות למידה בהשוואה למהווה צעד אחורה מבחינה הפדגוגית  ותהלוח

)Lewis, 2003 .( מתברר , יותר המורים שהם מלמדים בצורה פרונטאליתתחושות למרות אך

 הופחתעבודה בקבוצות בשיעורי שפה וחשבון ב שאותו מבלים תלמידיםממוצע הזמן הבפועל ש

  ). Higgins et al., 2005(בלבד בשבע וחצי דקות בממוצע 

תדירות בכמות ותוך שיפור ב, כיתהבת אינטראקטיביוה שימוש בלוח מגביר את מידת

לאחר שנתיים של שילוב ). Smith et al., 2006(תשובות התלמידים והדיאלוג עם המורה 

באינטראקציה בין מורה לתלמידים ובין תלמידים בהצלחה לוחות תיווכו ה, בבריטניההטכנולוגיה 

  .)Lewin et al., 2008( והשינויים הפדגוגיים בלטו לעין, לבין עצמם
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את  מגבירהמחקרים על הטמעת הלוח האינטראקטיבי בעולם מראים כי הכלי , לסיכום

חלק , לאחר תקופת הסתגלות שנמשכת כשנתיים. מעורבות התלמידים ומשפר אווירה לימודית

 םישגיהשפעת הלוחות על ה. שיטות הוראה מתקדמותעוברים מהוראה פרונטלית להמורים מ

בארץ שיבדוק את מגוון של השפעות מחקר מקיף בקיים צורך  .לימודיים דורשת בדיקה נוספת

  .אקדמיהללוחות פוטנציאל גדול להעצמת הלמידה ביש , נראה כי מעבר לחינוך הפורמלי .הכלי
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