מי יהיו המורי של דור העתיד?

ב 30השני האחרונות האמינו אנשי רבי  ,כי המחשב והאינטרנט יוכלו
להחלי את המורי ואת מערכת החינו .פרופסור גבריאל סולומו מאוניברסיטת
חיפה חשב ,וא כתב במאמריו שבית הספר הוא מוסד מיוש ,והמורה בו מיותר.
היו הוא כבר לא בטוח בכ.
פרופ' סולומו מסביר ,כי במאות מחקרי שנערכו בארצותהברית ובאירופה
נמצאו ממצאי מענייני  :התוכנית של 'מחשב לכל ילד' ,שבה הושקעו
מיליארדי דולרי  ,לא הביאה להישגי המצופי  .ההישגי של תלמידי שלמדו
באמצעות המחשב לא היו טובי יותר מאלה של התלמידי שלמדו בשיטות
המסורתיות ע מורה בכיתה" .ע זאת" ,מציי פרופ' סולומו" ,יש אוכלוסיות
מיוחדות ,כמו עיוורי וילדי ע בעיות למידה ,שהמחשב יכול להועיל לה
מאוד".
יש מספר סיבות לאי ההצלחה של הטכנולוגיה בחינו :ראשית ,תוכניות
הלימודי לא הותאמו לאפשרויות הטכנולוגיות המתקדמות .נוס לכ ,המחשב
אינו יכול להחלי את הקשר האנושי ואת יתרונות הסביבה החברתית.
ידע יהפו
שהמ ַ
ידע חשוב ,אבל כדי ֵ
הטכנולוגיה מביאה אמנ עושר עצו של ֵמ ַ
ֶדע יש צור בלמידה 'פני אל פני ' בכיתה .קורסי באמצעות מחשב ושימוש
לי ַ
במידע שבאינטרנט יכולי לעזור ,אבל ה לא תחלי למורה.
פרופ' סולומו מציע שהמחשב והטכנולוגיה יוכנסו לפעולה רק בשלב מסוי של
פרויקט לימודי :פרויקט שבו התלמידי צריכי למצוא פתרונות לבעיות
הדורשות חישובי ומידע רב.
בינתיי נראה שעדיי יש מקו למורי בחינו דור העתיד.

ענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1בשורה  4כתוב."ÍÎ· ÁÂË· ‡Ï ¯·Î ‡Â‰ ÌÂÈ‰" :
א .במה הוא לא בטוח? ___________________________________________________
ב .מדוע? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .2מדוע לא הצליחו המחשבי להחלי את המורי?
א_________________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________________ .
 .3באילו מקרי ,לדעת פרופ' סלומו  ,מומל" להשתמש במחשב בתהלי #הלימוד?
א_________________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________________ .

 .4מי יהיו לדעתכ ,המורי של דור העתיד? – הסבירו_________________________ .
______________________________________________________________

ִמי ִיְהי ַה ִרי ֶל ר ֶהָעִתיד ?
בַ 30#ה ָ ִני ָהַאֲחר נ ת ֶהֱאִמינ ֲאָנ ִי ַר ִיִ ,י ַה ְַח ֵב
ְוָהִאיְנֶטְרֶנט יְכל ְלַהְחִלי) ֶאת ַה ִרי ְוֶאת ַמֲעֶרֶכת ַהִח&ְ.%
ְ/ר ֶפס ר ְַ.בִריֵאל ס ל מ ֵ -מאִניֶבְרִסיַטת ֵחיָפה ָח ַבְ ,וַא)
ַָתב ְַמֲאָמָריו ֶ ֵית ַה ֵֶ1פר הא מ ָסד ְמיְ ,- ָ 0וַה ֶרה 
ְמי4ָ 0רַ .ה  3הא ְָבר לֹא ָטַח ְָכְ.%
פרופ' ס ל מ ַ -מְס ִירִ ,י ְֵמא ת ֶמְחָקִרי ֶֶ&ֶעְרכ
ְַאְרצ תַ#ה ְִרית ְבֵאיר ָ/ה ִנְמְצא ִמְמָצִאי ְמַעְנְיִני:
ַה ְָ4כִנית ֶל 'ַמְח ֵב ְלֹכל ֶיֶלד'0 9ָ ֶ ,ה ְְקע ִמיְלַיאְרֵדי
ָלִרי ,לֹא ֵהִביָאה ַלֶה ֵ;ִגי ַה ְ0צ ִ/יַ .הֶה ֵ;ִגי ֶל
ְַ4לִמיִדי ֶ ָ<ְמד ְֶאְמָצעת ַה ְַח ֵב לֹא ָהי ט ִבי י ֵתר
ֵמֵא ֶ<ה ֶל ַה ְַ4לִמיִדי ֶ ָ<ְמד ַ ִ יט ת ַה ָָסְר ִ 34ת ִע מ ֶרה
ַ ִ ָ4הִ" .ע ֹזאת"ְ ,מַצֵ -3פרופ' ס ל מ ֵ" ,-י 0אְכלִס 3ת
ְמיָ0חד תְ ,מ ִעְִרי ִויָלִדי ִע ְָעי ת ְלִמיָדהֶַ ,ה ְַח ֵב
ָיֹכל ְלה ִעיל ָלֶה ְמא ד".
ֵי ִמְס ָ/ר ִס ת ְלִאי ַהַהְצָלָחה ֶל ַה ֶ?ְכנ ל ְגָיה ִַח&ְ:%
ֵרא ִיתְ4ָ ,כִנ 3ת ַה ִ<ִדי לֹא 0הְתֲאמ ְלֶאְפ ָ0ר 3ת
ַה ֶ?ְכנ ל ְגי ת ַה ְִתַקְ מ ת .נ ָס) ְלָכְַ ,%ה ְַח ֵב ֵאינ ָיֹכל
ְלַהְחִלי) ֶאת ַהֶ@ ֶר ָהֱאנ ִי ְוֶאת ִיְתר נ ת ַה ְִ1ביָבה ַהֶחְבָרִתית.
ַה ֶ?ְכנ ל ְגָיה ְמִביָאה ָאְמָנ עֹ ֶר ָעצ ֶל ֵמיַדע ָחבֲ ,אָבל
ְֵדי ֶַה ֵיָדע ַיֲהפְְֹ %לֶיַדע ֵי ֹצֶרְְִ %לִמיָדה ' ִָ/ני ֶאל ִָ/ני'
ַ ִ ָ4ה .קְרִסי ְֶאְמָצעת ַמְח ֵב ְו ִ ַ ֵיָדע
ֶ ִָאיְנֶטְרֶנט ְיכ ִלי ַלֲעֹזרֲ ,אָבל ֵה לֹא ְַ4חִלי) ַל ֶרה.
פרופ' ס ל מ ַ -מ ִAיַע ֶַה ְַח ֵב ְוַה ֶ?ְכנ ל ְגָיה יְ0כְנס ִלְפ0ע ָ<ה
ַרק ְ ָָלב ְמ0סֶָ 3ל ְ/ר ֶיְקט ִלִדי/ְ :ר ֶיְקט ָב ַה ְַ4לִמיִדי
ְצִריִכי ִלְמֹצא ְִ/תר נ ת ַל ְָעי ת ַה ְר ת ִח ִבי ֵמיָדע
ָרב.
ֵיְנַתִי ִנְרֶאה ֲֶעַדִיֵ -י ָמק  ְלמ ִרי ְִח&ְ %ר ֶהָעִתיד.

