
ללומדהמפרונטאלי  -הכשרת מאבטחים   

 מכון טכנולוגי חולון  , המחלקה לטכנולוגיות למידה, נועם איתיאל ואלמוג יהושע

 רקע למחקר  

 הכשרת בקורסי היום עד הנלמדים העיוניים התכנים

 :המסורתית בשיטה מועברים מאבטחים

 חניכים 20 -כיתה של כ 

+ 

 מדריך אחד

+ 

 Power Pointמצגת 

 :שיטת הלימוד לא יעילה מספיק ללימוד התכנים

 לא תמיד מתאימה לקהל היעד 

 הלומד נשאר פאסיבי לכל אורך השיעור 

   הלימוד אינו פרטני ונוצרים פערי הבנה בין

 חניכים כתוצאה מקצב התקדמות שונה

פיתוח לומדות ייעודיות שישולבו יחד עם הלמידה  

 המסורתית על מנת לייעל את לימוד התכנים בקורס

 הבעיה

 הפתרון המוצע

 מטרת המחקר  

  פרויקט של הפיילוט שלב את ליווה זה מחקר

  ההדרכה ממפגשי חלק להחליף שמטרתו

  בלומדות מאבטחים הכשרת בקורס הפרונטאליים

  הייתה המחקר מטרת  .כך לשם המפותחות ייעודיות

  השימוש של וההיתכנות היעילות את לבחון

  יעד לקהל העיוניים התכנים להוראת בלומדות

 .זה ספציפי

 

 :ב בעיקר התמקד המחקר

למידה כלפי החניכים ותחושות תפיסות  

 מהרצאת ללמידה בהשוואה מחשב מבוססת

 מדריך

השינוי את לאמץ החניכים מוכנות 

 שיטת המחקר

  שיעורים שני למדה (חניכים 16) המחקר קבוצת

 על בחינה התקיימה מהם אחד כל שבסוף רצופים

  י"ע פרונטאלית הועבר אחד שיעור .השיעור תכני

 .לומדה באמצעות השני והשיעור מדריך

 

 :המחקר התבסס על

צפייה במפגשי הדרכה 

שאלונים לאחר כל התנסות 

ניתוח ההישגים 

ראיונות מדגמיים עם חניכים 

שאלון רפלקציה לאחר ההתנסות 

 

 ממצאים

השוואה בין שיטות הלימוד על פי תחושות  

 החניכים

גישת הלומדה נתפסה על ידי רוב החניכים  

מאורגנת ויעילה  , ברורה, מעניינתכיותר 

 כמכינה לבחינה 

 דעות הנבדקים על כל שיטה

רוב החניכים העידו על חווית למידה טובה  

 יותר בלימוד עם הלומדה

 הישגי החניכים במבחן המסכם
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הישגי החניכים לאחר למידה באמצעות  

הלומדה אינם נופלים מאלה של הלמידה  

ואף עולים עליה, מהרצאה  

 מסקנות

 משיעור פחות לא יעילה לומדה

  התכנים להעברת פרונטאלי

 האבטחה בקורס העיוניים

 

  להציע עשוי בלומדה השימוש

 מסורתית הרצאה פני על יתרונות

 

  הצורך את בחשבון לקחת יש

 לבעלי נוספת תמיכה להציע

 נמוכה דיגיטאלית אוריינות
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 תודות

 וליוותה שהנחתה רונן מיקי לפרופסור

  שסיפקה פריד למיכל ,המחקר את

  המטווח לצוות ,ללומדות הרשאות

 .במחקר הפעולה שיתוף על האולימפי
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