
      7    דוח     133רויקט     פ

 -1-  

 

     בחינת ההטמעה של סביבת הלימוד של סנונית בבתי ספר 133  

     ילנה פורטניךו   סופיה איטקין    

 מוטיבציה לפרויקט  .1

. החברה עוסקת בפיתוח טכנולוגיות 2013אפ חדשנית שקמה בשנת -היא חברת סטארט i-classחברת 
בכדי להקל על התלמידים וזאת  לימודיות. חזון החברה הוא להפוך את תהליך הלמידה בבתי הספר למקוון 

וניסתה להטמיע אותה בבתי  2014רסה הראשונה של המערכת בשנת ועל  המורים. החברה הוציאה את הג
ברחבי הארץ. למרות שלמערכת הלמידה ולתכנים שיש בה יש פוטנציאל עסקי גבוה אחוז החדירה לשוק ספר 

קט זה ננסה להבין האם יש גורמים שמשפיעים על . בפרויהספרים הדיגיטליים ומערכות הלמידה היה נמוך
תוצרי הפרויקט הגורמים שמעוניינים ב על ידי ניתוח מסד הנתונים של המערכת. תהליכי ההטמעה והשיווק

הם מנהלי השיווק וההטמעה ומנהל המוצר בחברה. הפרויקט אמור לתת לחברה מושג היכן בוצעו הליכי 
 הטמעה טובים שכדאי ללמוד מהם ובנוסף אילו גורמים יכולים לעזור או להפריע בתהליך ההטמעה.

  סקירת ספרות .2

ללמידה  e-learning -ה ענו השוואה ביןביצוe-learning -בסקירה בדקנו מהם החסרונות והיתרונות של ה
 .e-learning-ה שונים של הסוגים את הסקרנו בנוסף  קונבנציונאלית

שתי הסיבות העיקריות שמונעות ממורים לאמץ  ,EUN Consortium Study ,Vuorikari, (2003לפי המאמר ) 
 e-learning-שמערכות הוארוך הנדרש בכדי להבין את המערכת, הלימוד  ןזמהם   e-learning -המערכות את 

למדנו מהמאמר שללמידה מקוונת , בנוסף . e-learning-ל יםליקונבנציונלמעבר בין כלים  מספיק ערוכותאינן 
ישנה השפעה חיובית על המשתמשים מכיוון שהיא מאריכה את תשומת הלב שלהם לפרטים ומגבירה את 

 ,Mohammadiאינטראקציה הישנה השפעה חיובית על שיתוף פעולה ו כמו כן,גול. למידה ולתרהמסירות ל

2015)). 

 מתודולוגיה .3
בשלב מטרת הפרויקט הייתה לאתר את הגורמים המשפיעים על הטמעת מערכת הספרשת בבית הספר. 

שיכולים להסביר את תהליכי הטמעת המערכת בבתי הספר  נתונים אתרהגענו לארגון וניסינו ל, הראשון
מסד הנתונים מתוך מערכת ניהול המשתמשים והנתונים שרשומים  , נלקח. בשלב השניהשונים ברחבי הארץ

הנתונים שהתקבלו מתוך מערכת ניהול המשתמשים הנם נתונים על רמת במשרד החינוך )אתר מבט רחב(. 
של הנתונים  ואימות סינוןלאחר שביצענו נים על רמת השימוש של כל ספר. השימוש של בתי הספר ובנוסף נתו

 הגדרת משתנים מוסברים ומסבירים. התחלנו לבנות מודל רגרסיה על ידימול נתוני משרד החינוך, 

   ממצאים .4
את מידת על מנת לבדוק  SPSSנעשה שימוש בתוכנת ה לאחר הגדרת המשתנים המסבירים והמוסברים 

 מאפייני בתי הספר ומאפייני הספרים על מידת השימוש בקרב המורים והתלמידים.ההשפעה של 
 ורמת המובהקות של המשתנים. Tנבדקו המדדים הבאים: אחוז השונות המוסברת בקרב המשתנים, מבחן 

ב המורים ישנו בקרנמצא שבקרב התלמידים קיים שימוש נרחב יותר במחוז ירושלים בבתי ספר יסודיים, 
שימוש נרחב יותר בערי פריפריה בבתי ספר תיכוניים ובבתי ספר תיכוניים יש שימוש בכמות יותר גדולה של 

 ספרים מאשר בבתי הספר היסודיים, דבר המהווה סתירה למה שהנחנו. 
קרב בתי ט' והשימוש הנרחב ב-ספרים בשכבות הגיל ז' וב התלמידים קיים שימוש בכמות גדולה יותר של בקר

הספר הוא בספרי מתמטיקה ולשון. מורים לעומת זאת פחות משתמשים בספרים בכיתות א' וישנו שימוש 
 בספרים עבור המקצועות מתמטיקה ותנ"ך. בקרבם נרחב יותר 

 סיכום .5
בספרשת חשוב להבין את הגורמים המשפיעים על הטמעתו בקרב בתי הספר ברחבי על מנת לעודד את השימוש 

שהליך ההטמעה באזור ירושלים היה מוצלח  ניתן להסיק הארץ והמאפיינים שלהם. מתוך תוצאות הפרויקט 
 את השיווק בספרים במקצועות המתמטיקה, לשון ותנ"ך. מאזורים אחרים כמו כן עדיף למקד 

היא סביבה ירוקה יותר, הטמעת הפרויקט בצורה הטובה ביותר תפחית את השימוש  תרומתו של הפרויקט
 השימוש בבינה עסקית לצורך הטמעת המוצר בשוק. למידת -בנייר, ועבורנו

לימוד אינטראקטיבי המסייע לחינוך ולמידה יעילה ולשיפור הערך המוסף של הפרויקט עבור התלמידים הוא 
 התקשורת.

  
 


