מה למדת היום באינטרנט ,ילד מתוק שלי?
על שימושי האינטרנט בגן הילדים
ד"ר עפרה ניר גל וג'ורג'ט דרורי
מתו :מעו ומעשה ,10 ,עמ' .161 178
תארני  :אינטרנט ,מחשב ,גיל הר ,ג הילדי.

תקציר
מחקר זה מתמקד בסיפורי של ילדי בגיל הר אודות פעילות באינטרנט .מטרתו היא לבדוק
כיצד הילדי תופסי את פעילות באינטרנט לצור איתור ועיבוד מידע .במחקר השתתפו 34
ילדי ג חובה וטרו חובה .תיעוד סיפורי הילדי על אודות פעילות באינטרנט נעשה בשני
שלבי :סיפור ראשוני לגננת בג וסיפור מאוחר יותר להורי בבית .מניתוח סיפורי הילדי עולה
שילדי ג המשתמשי באינטרנט כמקור מידע ,בתיוו מבוגר ,תופסי את פעילות באינטרנט
כהתנסות בתמונות )המידע הויזואלי באינטרנט( ולאו דווקא מתייחסי לעצ הגלישה שלה
באתרי האינטרנט .ממכלול נתוני המחקר נית להסיק ,שהשימוש באינטרנט כמקור מידע עשוי
לזמ לילדי בגיל הר מגוו הזדמנויות למידה משמעותיות מתחו העניי שלה ,זאת בתנאי
הבאי :חשיפה לתכני אינטרנטיי ויזואליי המשמעותיי לילדי והנכללי בתכנית
הלימודי; פעילות במידע הויזואלי באינטרנט לצד פעילות במוחש; ושילוב של תיוו
מורה/מבוגר בפעילות האינטרנטית של הילד.

מבוא
האינטרנט עשוי לזמ לילדי בגיל הר מגוו התנסויות בנושאי שוני מחיי הילדי ומתחו
העניי שלה ומגוו תמונות ,אנימציות וביקורי "וירטואליי" Stefankiewicz, & Skeele
) (2002במקומות מיוחדי ,לדוגמה :ביקור ב"ג חיות" ,ב"בית בלב" בארה"ב או ב"כנסת"
ישראל ,במוזיאוני וירטואליי ובמקומות רחוקי שקשה להגיע אליה .באמצעות האינטרנט
נית לזמ לילדי בגיל הר מגוו הזדמנויות למידה העשויות להגביר את יכולותיה בפתרו
בעיות ,בחשיבה ביקורתית ,ביצירתיות ,בכישורי שפה ,בכישורי חקר ,בחיפוש ודליית מידע,
באינטגרציה של מידע ובכישורי חברתיי .התנסויות אלה עשויות א ,לשפר את הדימוי עצמי
) .(Haungland, 2000 ABאול מנגד ,יש השוללי את השימוש במחשבי ובאינטרנט בגיל הר.
אלה מתריעי מפני הפיתוי להציג את המחשב והאינטרנט בפני הילדי מוקד מדי וטועני ,כי
חשיפה מוקדמת של הילדי לעול סימבולי זה ,לפני שהתנסו דיי בעול הממשי ,לא תקד את
כישורי הלמידה של הילדי והיא א ,עלולה לגרו לה נזק ).(Elkind, 2001

נחמיאס ומיודוסר ) (2003סוקרי מודלי שוני לסביבות הוראה מבוססות אינטרנט ומסווגי
אות לארבעה שימושי עיקריי ,וה .1 :כלי להפצת מידע :בהיותו מאגר מידע ענק ,המידע

והטיפול באינטרנט )כמו :יצירה ,העברה ,שמירה ,עיבוד ,ואיחזור מידע( ה לב ליבה של העשייה
החינוכית ;  .2אפשר ) (facilitatorתקשורת :אמצעי התקשורת שמעמיד האינטרנט לרשות מורי
ותלמידי מאפשרי סוגי חדשי של אינטראקציות לימודיות;  .3מדיו ליצירה :האינטרנט
הופ במידה רבה ,לסביבת יצירה ,כשכלי יצירה ידידותיי להעברת חומרי לאינטרנט )למשל,
עורכי דפי אינטרנט ,מעבדי תמונה וקול( תומכי ביצירתיות וביזמות הלומדי ומאפשרי לה
ליצור ולהפי /יחידות אינטרנט אישיות ללא מתווכי ובעזרה טכנית מינימלית;  .4מסגרות
הוראה וירטואליות :תפיסת האינטרנט כסביבה לימודית מתקיימת בתצורות שונות של למידה
מרחוק כגו :קורסי ,בתי ספר וירטואליי ,פרויקטי בינלאומיי וכדומה.
בהקשר לאפשרויות השימוש באינטרנט בגיל הר מוני גרצוג והוגלנד )Haugland, & Gerzog

 (1999ארבע קטגוריות של הזדמנויות למידה לגיל הר באמצעות האינטרנט ,וה .1 :פעילויות
באינטרנט כמקור מידע ,כשהאינטרנט מהווה מקור לחיפוש תשובות לשאלות ,לגילויי חדשי
ולבניית הידע של הילד;  .2פעילויות באינטרנט לצור תקשורת ,כשהילדי מתקשרי באמצעות
האינטרנט ע חברי ,ע קרובי או ע כיתות לימוד אחרות רחוקות או קרובות;  .3פעילויות
אינטראקטיביות ,שימוש בסימולציות הזמינות לילד במגוו אתרי אינטראקטיביי;  .4פרסו
)לא מסחרי( ,כשהאינטרנט משמש ככלי לפרסו עבודותיה של ילדי .ע זאת ,ניר גל ונור )Nir-
 (gal & Nur, 2003 ABמצאו ,שלא כל שימושי האינטרנט מהווי פעילויות למידה משמעותיות
עבור הילדי בגיל הר .ה מדווחות שהשימוש באינטרנט "כמקור מידע" היה משמעותי עבור
הילדי .כלומר פעילות מודרכת באינטרנט במידע רלוונטי לילדי ,המוצג באמצעי מולטימדיה
שוני )כגו :אנימציה ,גרפיקה ,צליל וטקסט( ,לצד הלמידה במוחש מעצמי "אמיתיי" כל
אלו זימנו לילדי למידה משמעותית ותרמו להבניית הידע של הלומד בגיל הר .לעומת זאת ה
מצאו ,שהשימוש באינטרנט לצור "תקשורת ע ילדי עמיתי רחוקי" אינו משמעותי עבור
הילדי בגיל הר .ילדי צעירי מפתחי יכולות חברתיות תו כדי עיסוק אמיתי ,פני אל פני,
ע חברי בפעולות גומלי מוחשית אמיתיות ) (Edwards & Ramsey, 1986ותקשורת ע עמיתי
רחוקי באמצעות האינטרנט אינה עונה לדרישה זו.
לדעת הוגלנד ) ,(Haugland, 2000על מנת לשלב את האינטרנט באופ יעיל ולקד את למידת
הילדי יש לבחור אתרי המתאימי לרמת ולצורכיה של הילדי בגיל הר ולדאוג
לאינטגרציה בי המקורות באינטרנט לתכנית הלימודי .הילדי לומדי תו אינטראקציה
חברתית ע מבוגרי וילדי אחרי ) .(NETC, 2000אינטראקציה זו בי הילדי למבוגרי או
חברי מבוגרי ,העוזרי לה ללמוד ,היא התורמת לניצול יעיל של המחשב & Skeele
) .(Stefankiewicz, 2002השילוב של מבוגר מתוו בפעילות הממוחשבת של הילד בגיל הר
מאפשר את ניצול הטכנולוגיה לפיתוח תהליכי החשיבה של הילד ומשפיע על תבניות התנהגות,
שיאפשרו לילד ללמוד טוב יותר מחוויות חדשות ולהפיק תועלת מלמידתו בהווה ומלמידתו
בעתיד )ניר גל וקליי.(Nir-Gal & Klein, 2004 ;1999 ,

ניר גל ונור ) (Nir–Gal & Nur, 2003 ABבדקו במחקר שתי סביבות למידה אינטרנטיות:
הסביבה ה"אוניברסלית" של ה  ,Webכשהניווט נעשה באמצעות דפדפ; והסביבה ה"מותאמת
והמוגנת" של ה  Webבאמצעות מערכת ) TriPexפיקו( ,המעוצבת בהתאמה ליכולות הילדי בגיל
הר ולרמת .ה מצאו שה"סביבה המותאמת" מאפשרת לילדי שליטה טכנית תפעולית טובה
יותר באינטרנט לצד הגנה מסכנות האינטרנט ומפגעיו בהשוואה לסביבה ה"אוניברסלית" של
האינטרנט .א לדעת לא די בכ :כדי שתהיה זו סביבה תורמת עבור הילדי ,יש לזמ לילדי
שימושי אינטרנט המהווי פעילויות למידה משמעותיות עבור תו מת עדיפות לשימוש
באינטרנט כ"מקור מידע" )כמוב ,לצד פעילות הילדי במוחש ובתיוו מבוגר(.
ע זאת ,השוללי את השימוש במחשבי ובאינטרנט בגיל הר מתריעי מפני הפיתוי להציג את
המחשב בפני הילדי מוקד מדי .לדעת על הילדי להיחש ,לעול חדש ומרתק זה בזמ
ובקצב המתאימי לה ובהתאמה להתפתחות יכולותיה ותחומי העניי שלה ).(Elkind, 2001
אלקינד א ,מזהיר שבאינטרנט נמצאי אתרי רבי שכלל אינ מומלצי לילדי .חוקרי
מזהירי מפני השימוש במחשבי ובאינטרנט בגיל הר ) .(Cordes & Miller, 2000לטענת,
המחשב עלול לפגוע בהתפתחות האינטלקטואלית ,החברתית והרגשית של הילדי .מחשבי
ואינטרנט ,לדעת ,מונעי מהילדי לפעול זה ע זה וכ ע מבוגרי .בעוד הילדי זקוקי יותר
לקשרי אישיי חזקי ע מבוגרי תומכי ,הרי השימוש בטכנולוגית התקשוב רק מרחיק את
הילדי והמבוגרי אלה מאלה.
המחקר בתחו האינטרנט לגיל הר היה מוגבל עד כה ,ובספרות המקצועית מתייחסי בעיקר
לאמירות כלליות על פוטנציאל האינטרנט ועל יתרונות הלמידה והחקירה ברחבי האינטרנט עבור
ילדי בגיל הר )למשל .(Blagojevic, 1997; Buckleitner, 1998 :זאת ועוד :רוב הפרסומי דיווחו
על מחקרי  Case Studiesועל עדויות מקריות או בדקו תכניות ספציפיות ו/או  CD-Romsופחות
את השימוש באינטרנט ) .(Davidge, 1998יש צור על כ ,במחקרי נוספי כדי לבדוק את
יעילות השימוש באינטרנט עבור הילדי בגיל הר והשפעותיו על הילדי בגיל הר וכדי להבי
כיצד הילדי עצמ תופסי את האינטרנט ואת פעילות בו.
מחקר זה התמקד בסיפורי של ילדי על פעילות באינטרנט .מטרתו הייתה לבדוק כיצד
הילדי תופסי את פעילות באינטרנט בכל הנוגע לאיתור ולעיבוד מידע .ההנחה העומדת
בבסיס שילוב ההורי בתיעוד סיפורי הילדי הייתה שהילדי נוהגי לספר בבית מחוויותיה
בג .לכ סביר להניח שסיפורי הילדי להורי על פעילות באינטרנט הנ תהלי טבעי ושגרתי
ואינ אילו /מיוחד לצור המחקר .למשל השיר" ,מה למדת היו בג ילד מתוק שלי" )תרגו:
חיי חפר( מצביע על כ שמקובל על הורי לשאול את ילדיה על החוויות שעברו עליה בג
הילדי .דר בחינת הסיפורי נית ללמוד ולהבי את הפרט ואת מאפייני סביבתו .מחקר הסיפור
מאפשר לנו להיכנס למבני המחשבתיי ולעולמי התוכ של אנשי )צבר ב יהושע ודרגיש,
 .(2001במחקר הנוכחי מספרי הסיפורי היו הילדי .לפיכ ,סביר להניח שבבחינת סיפוריה על

פעילות באינטרנט טמונה היכולת להבי טוב יותר את חוויית ההתנסות שלה באינטרנט וכיצד
ה תופסי את האינטרנט ואת הפעילות בו.

שיטה
במחקר זה השתתפו  34ילדי ג חובה וטרו חובה ) 21בני ו  13בנות( .תכנית ההתערבות
התקיימה אחת לשבוע בשעות הבוקר במש שלושה חודשי במסגרת סדנה מתוקשבת
שהתקיימה במכללה האקדמית לחינו "אחווה")*( .תכנית ההתערבות כללה פעילויות במחשב
ופעילויות באינטרנט בסביבה ה"אוניברסלית" של ה  Webבאמצעות הדפדפ .האתרי ודפי
האינטרנט שבה פעלו הילדי נבחרו בהתאמה לרמת ההתפתחות של הילדי ולתכנית
הלימודי .האתרי נשמרו בתיקייה מיוחדת ב"מועדפי" כדי להקל על הילדי את הניווט
באינטרנט .לכל ילד ניתנה האפשרות לפעול בממשק האינטרנט כ  30דקות בכל אחד ממפגש
הסדנה המתוקשבת.
במהל תכנית ההתערבות השתמשו הילדי באינטרנט כמקור מידע .הפעילות באינטרנט כמקור
מידע כללה :סיור וירטואלי בתערוכה
);(http://bible2000.com/main.html

""Children of the World Illustrate the Bible
סיור

וירטואלי

בתערוכת

"המנורה"

) ;(http://galim.org.il/times/menora/חקר הביצה וחקר הצב .במהל הפעילות נחשפו הילדי
למגוו אתרי אינטרנט הכוללי :תכני ויזואליי משמעותיי עבור ותכני רלוונטיי מתו
תכנית הלימודי בג .זאת לצד פעילות בתכני אלו ג במוחש ,לדוגמה :הילדי נחשפו
באמצעות האינטרנט לסוגי שוני של צבי מרחבי העול )לדוגמה :אתר הכולל מגוו רב של
רבי
קישורי
וללא
לילדי
הידידותי
צבי,
תמונות
).(turtlepix2.htm/http://gto.ncsa.uiuc.edu/pingleto/turtlepix
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שבאינטרנט" אל ה"צב האמיתי" )צב היבשה המצוי( שטייל לו על השולח בכיתה ...ומש בחזרה
אל האינטרנט ,ושוב אל הצב ...וחוזר חלילה .שאלו שאלות ,העלו השערות ,בדקו והשוו בי מיני
הצבי השוני שמצאו באינטרנט לבי הצב האמיתי שבארגז; או למשל :ב"סיור ווירטואלי",
שערכו הילדי בתערוכת "המנורה" במוזיאו ישראל ה סיירו בתערוכת המנורות באינטרנט
לצד תערוכת מוצגי אמיתית של מנורות וחנוכיות .במידת הצור פנו הילדי מה"מנורות
שבתערוכה הוירטואלית" אל ה"מנורות והחנוכיות האמיתיות" חשו אות ,בדקו ,מנו קני,
השוו ,אימתו וחזרו לסיור הוירטואלי בתערוכת ה"מנורה".
הילדי פעלו באינטרנט בזוגות בתיוו סטודנטיות המתכשרות להוראה שהוכשרו במיוחד
להנחיה תיווכית בסביבה לימודית מתוקשבת לגיל הר .תיוו המבוגר כלל :מיקוד ,מת
משמעות ,טרנסנדנטיות ,עידוד וחיזוק ,וויסות התנהגות ותיוו לשותפות .תיוו זה התבסס על
עקרונות הלמידה המתווכת ) (Feuerstein et al., 1979, 1980 ; Klein, 1996ופיתוח התיוו
לעבודה ע ילדי בסביבה הממוחשבת )ניר גל וקלייKlein, Nir-gal & Darom, 2000; ;1999 ,
.(Nir-gal & Klein, 2004
)*(

int-gir/sadna.htm&com&http://web.macam98.ac.il/~nirgalo/a-sad

במחקר תועדו סיפורי הילדי אודות פעילות באינטרנט .תיעוד סיפורי הילדי נעשה בשני
שלבי :סיפור ראשוני לגננת בג )לאחר הפעילות באינטרנט( וסיפור להורי בבית .לאחר
הפעילות באינטרנט ביקשה הגננת מהילדי לספר על הפעילות האינטרנטית שה חוו ותיעדה את
סיפוריה .בשלב השני ,כאשר חזרו הילדי הביתה ,ביקשו ההורי מילדיה לספר על הפעילות
"האינטרנטית" שה חוו ותיעדו את סיפוריה .ההורי התבקשו לתעד במדויק את סיפורי
הילדי ולדווח ,מהר ככל האפשר ,לגננת )זאת על מנת להימנע מאלמנט הזמ שעשוי להשפיע על
אופי ומהות הדיווח(.

ממצאי
במטרה ללמוד כיצד תופסי הילדי את הפעילות שלה באינטרנט נותחו סיפורי הילדי
בגישה החוקרת את התוכ של הסיפורי )צבר ב יהושוע וגרדיש .(2002 ,לש כ נקראו
הטקסטי של הילדי מספר פעמי וזוהו היגדי מרכזיי המתייחסי לפעילות
באינטרנט .בלוח  1מוצגי היגדי ודוגמאות מתו סיפורי הילדי על פי שני השלבי
)הסיפור הראשוני לגננת בג והסיפור להורי בבית( וסוג הפעילות האינטרנטית )סיור
וירטואלי ופעילות חקר(.

לוח 1
ילדי מספרי על פעילויות האינטרנט שחוו  דוגמאות

מהסיפורי להורי בבית

מהסיפורי בג

הפעילות :סיור וירטואלי בתערוכת "ילדי העול מציירי את התנ" "  דוגמאות
* "באינטרנט ראינו הרבה ציורי מהתורה של

* "בתערוכה באינטרנט ראינו תמונות מסיפורי התנ" כמו תיבת נוח ,אד

ילדי מארצות אחרות"; " נהניתי לחפש במחשב

וחווה" ;"...אהבתי לראות ציורי של ילדי אחרי מהעול"; אני "אוהבת

)באינטרנט( תמונות שילדי )ילדי העול( ציירו

להיכנס לאינטרנט ולראות תמונות".

אות".

* "בחרתי בציור של תיבת נוח והיה יופי להדפיס את התמונה וג לעבוד

* "ראינו תמונה של יונה שנבלע על ידי הלווית";

עליה"; נהניתי לראות את הדג שבלע את יונה הנביא ונהניתי לעבוד

"אהבתי את התמונה של תיבת נוח".

ולהשלי את התמונה".

* "נהניתי לראות את התמונות ולעבוד אית"

* "א' נהנה/נית מהציור במחשב"; "אני נהנית לעבוד ע התמונות"

)לעבד את התמונה מהאינטרנט(; "אהבתי לכתוב
על התמונה" )מהאינטרנט(; "אהבתי לצייר;"...

)מהאינטרנט(; "אהבתי לקשט את תיבת נוח"; "היה יופי להדפיס את
התמונה שלי במדפסת".

"נהניתי לצבוע את תיבת נוח"; "אהבתי

* "אני אוהבת לשחק במחשב "...לעבוד ע התמונות"; "בחרתי בתמונה
מתו כל התמונות שראיתי/...שמצאה ח בעיני ועבדתי עליה"; "אני נהנית

לכתוב/לצייר במחשב".

כשמראי לנו את התמונות והציורי שלנו במס .הגדול" )באמצעות
הברקו(; "אני אוהבת לראות את התמונה שלי".
* "אני אוהבת את הסטודנטית שיושבת איתי"" ,אני אוהב את ההתייחסות
של הסטודנטיות שעוזרות לנו".

מהסיפורי להורי בבית

מהסיפורי בג

הפעילות :חקר הביצה  דוגמאות
* "דפדפנו )בדפי האינטרנט( וראינו תמונות של
ביצי"; "באינטרנט ראינו תרנגולות וביצי";
"ראינו באינטרנט המו סוגי של ביצי והמו
סוגי של עופות".
* "עבדנו על הביצי"; "שאלנו שאלות על

* "נהניתי לחפש תמונות באינטרנט של עופות שוני והכי אהבתי את הטווס
בגלל הזנב היפה שלו שהוא כמו מניפה"; "ראיתי ביצה של תרנגולת ,נוי
ראתה ביצה של פינגווי וראינו ג תמונות של טווסי"; "...ראינו במחשב
)באינטרנט( תמונות של טווסי ,בנות יענה ,ביצי ,ילד שדור על ביצי
שלא נשברות."...

הביצי"; "דיברנו על הביצי"; למדנו על

* "היה יופי לראות ביצי במחשב וג לגעת בביצי" )בביצי האמיתיות

האפרוחי";

שהיו בפעילות(;

* "ראינו ג ביצי ריקות" "ביצי אמיתיות(; וג
* "מאוד נהניתי לגזור את התמונות של הביצי ולהדביק";

"נשברה לנו ביצה" )ביצה אמיתית של יע(.

* "אני אוהבת את התמונות באינטרנט";

מהסיפורי להורי בבית

מהסיפורי בג

הפעילות :חקר הצב  דוגמאות
* "בדקנו באינטרנט אי צבי נראי"; "נכנסנו
לאינטרנט וראינו תמונות של צבי"; "ראינו צבי

לי כי..." ;",אני אוהב ללחו /על החצי הקטני )בדפי האינטרנט( וזה

במחשב" )באינטרנט(; "ראיתי במחשב צב שדומה

מעביר אותי לעוד צבי";

* "נכנסנו לאינטרנט וראינו צבי מכל מיני צבעי .ראינו ג צב אמיתי והיה

לצב אמיתי"; "ראינו באינטרנט כל מיני צבי ע
* "ראינו הרבה צבי ,צב ע עיגול על השריו ,צב כחול" ;"...לצבי

כל מיני שריוני בכל מיני צבעי"; "ראינו ציורי
של תניני ,תולעי ,סממיות ונחשי כשדפדפנו

שראיתי במחשב יש ראש קט ,צוואר קצר וציפורניי"; "מצאנו הבדלי

)באינטרנט( כדי לחפש צבי".

בי הצב האמיתי לצב במחשב";

* "השווינו בי הצב האמיתי לצב שבאינטרנט

* "למדתי במחשב על צבי שנכנסי לשריו שלה ויוצאי" ;"...למדתי על

וגילינו שה אותו הדבר"; "ראיתי צב ע עי
ורודה""... ,אנו ראינו צב ע עיניי בצבע כס...,
זה לא דומה לצב החי האמיתי".

החיי של הצבי ואי לדעת באיזה גיל הצב";
* "נהניתי לראות צבי במחשב ולהוסי ,דברי לצבי ולעשות תמונה

"מצאתי במחשב צב והוספתי לשריו שלו נקודות

חדשה שלי"; "העברנו את התמונה של צב לתכנת הצייר )העתק הדבק(
וצבענו אותה"; "בחרנו מהאינטרנט שני צבי בשתי תמונות ,צירפנו אות

כחולות וצהובות"; "לקחתי תמונה של צב
מהמחשב והוספתי לה בעזרת תכנת הצייר";

)העתק והדבר( וציירנו וכתבנו עליה ,וקיבלנו תמונה אחת"; "אני אוהב
להדפיס את התמונה שלי במדפסת".

"ראינו שני צבי ילדי דומי .הלכנו את
לתכנת הצייר וכתבנו עליה סיפור."...

* "...זו תמונה שלי כי אני בחרתי בתמונה וציירתי וכתבתי עליה" ;"...אני
אוהב להביא את הד/,תמונה שלי הביתה ולהראות לכל המשפחה את
העבודה שלי ומה למדתי".
* "אני אוהב שהסטודנטיות עוזרות לי כשאני צרי".

מעיו בסיפורי הילדי נית לראות שהילדי מספרי בעיקר על התמונות שה ראו באינטרנט
ולאו דווקא על הפעילות שלה באינטרנט ככלי לאיתור וחיפוש מידע .לדוגמה:

"ראינו הרבה

ציורי" ,"...ראינו תמונה של" ;"...אני אוהבת את התמונות באינטרנט"; "ראינו תמונות של טווסי ,בנות יענה,

ביצי ,וילד שדור על ביצי שלא נשברות ."...מהסיפורי נראה שיש ילדי המתארי בפירוט מה ה
ראו ,בעוד ילדי אחרי מתארי זאת בהכללה ,לדוגמה" :ראינו באינטרנט כל מיני צבי ע כל מיני
שריוני בכל מיני צבעי" .לעומת זאת ,תיאור השימוש באינטרנט לצור איתור וחיפוש מידע ,היה
חלקי ומועט ,למשל" :נכנסנו אל האינטרנט" ,"...סיירתי בתערוכה" ;"...בדקנו באינטרנט " ,"...דפדפתי בדפי
האינטרנט ;"..כשאני לוח /על "החצי הקטני ...זה מעביר אותי לעוד צבי" .נראה שהמידע הוויזואלי
)התמונות( אליו נחשפי הילדי באמצעות האינטרנט מרשי את הילדי ומשמעותי עבור.
מניתוח סיפורי הילדי נראה שהמושג "אינטרנט" נזכר בסיפוריה מעט מאוד ,זאת למרות
שה התבקשו לספר על הפעילות שלה באינטרנט .בחלק מהסיפורי הילדי הגדירו את
האינטרנט כמחשב ,א בדר כלל ,ה התייחסו אל התמונות שה ראו באינטרנט ותו לא .כלומר
ההתייחסות בסיפורי הייתה בעיקרה למידע כפי שהוא מוצג באופ ויזואלי בתמונות ולא
לאינטרנט )ככלי וכמקור מידע(.
בסיפורי הילדי חוזרי היגדי המתייחסי לפעילות בעיבוד המידע החזותי מהאינטרנט,
כלומר – למניפולציה של הילדי על התמונות מהאינטרנט באמצעות הכלי הדיגיטליי,
לדוגמה" :בחרתי בתמונה מתו כל התמונות שראיתי""... ,העברנו את התמונה ...לתכנת הצייר )העתק
והדבק( ו"כתבנו על התמונה"; עבדנו "ע התמונות במחשב"" ,צבענו בתוכנת צייר ;"...או" :ראינו שני צבי
ילדי דומי .הלכנו את לתכנת הצייר וכתבנו עליה סיפור במחשב ;"...או" :בחרנו מהאינטרנט שתי
תמונות צבי ,צירפנו אות )העתק והדבק( וציירנו וכתבנו עליה ,וקיבלנו תמונה אחת"; "...זו תמונה שלי כי
אני בחרתי בתמונה וציירתי וכתבתי עליה" ;"...היה יופי להדפיס את התמונה שלי במדפסת"; "אני נהנית

כשמראי לנו את התמונות והציורי שלנו במס הגדול" )כשמקריני את תוצרי הילדי באמצעות
הברקו( .( .תרשימי  1 2מציגי דוגמאות לעיבוד מידע חזותי מתו תוצרי הילדי)*(.

)*(

גלריית תוצרי הילדיint-gir/sad-galeria.htm&com&http://web.macam98.ac.il/~nirgalo/a-sad :

תרשי  : 1הצב צביקה
לאחר שחקר עמית את הצב המוחשי )שהיה
בכיתה( ובאינטרנט בעזרת סטודנטית מנחה
ומתווכת ,הוא בחר בתמונת צב ,העתיק והדביק
את התמונה לתכנת הצייר .עמית שאוהב לספר
סיפורי ,כתב סיפור על הצב צביקה ,שמחפש
חברי למשחק.

המקור:
http://gto.ncsa.uiuc.edu/pingleto/turtle
pix/turtlepix2.htm

נראה שבחוויה לימודית זו של כתיבת סיפור "הצב צביקה" התקיימו שלושה מרכיבי של פעילות
שמתאימי לילד .1 :הפעילות נבעה מתו צור אמיתי של הילד  .2יש בה משמעות בקונטקסט
חברתי )מחפש חברי(  .3הפעילות כללה התייחסות של המבוגר מתוו שנמצא ע הילד למטרות
רחוקות טווח מעבר לסיפוק הצור המיידי של הפעילות האינטרנטית.
תרשי  :2תיבת נוח
נועה וטל סיירו בתערוכה וירטואלית "ילדי העול
מציירי את התנ"" Children of the World
) (Illustrate the Bibleבהנחיית סטודנטית
מתווכת .ה התבוננו בציורי ושחזרו את סיפורי
התנ" ע"פ התמונות שבה התבוננו .ה רצו
להציג בפני ילדי הג את סיפור התנ" האהוב
עליה .לש כ ה בחרו מתו
תערוכת הציורי בציור מסיפורי
נוח ,העתיקו את הציור והדביקו
בתכנת הצייר ועשו מניפולציה על
התמונה :העבירו את התמונה
המקורית מהאינטרנט אל תכנת
הצייר )העתק והדבק( ,גזרו ,...הדביקו בחזרה,...

המקור:
http://bible2000.co
m

כתבו ויצרו חיבורי חדשי "תמונה חדשה שלה"
כפי שאמרו הילדי.

נראה ,שבחוויה לימודית זו של עיבוד הטקסט האינטרנטי התקיימו שלושה מרכיבי של למידה
משמעותית לילד .1 :הפעילות הייתה מתחו עול העניי של הילד )סיפור תיבת נוח(  .2פעילות זו
הרחיבה את החוויה שהילד חווה בסיור בתערוכה הוירטואלית .היא אפשרה ייצוג ועיבוד הנלמד
בטקסט חדש של הילד  .3הפעילות לוותה בתיוו של מבוגר מנחה.
אחת משאלות המחקר הייתה ,הא ימצא הבדל בי הסיפור הראשוני של הילדי לגננת בג לבי
הסיפור להורי בבית .ההשוואה בי סיפורי הילדי בג לבי הסיפורי שלה להורי בבית

מעלה ,שהסיפורי להורי בבית היו אמנ ארוכי ומפורטי יותר בהשוואה לסיפורי בג ,א
בשני הסיפורי )בבית ובג( הדגש היה על התמונות )המידע הויזואלי באינטרנט( ולא נמצאו
ביניה הבדלי בולטי.

דיו
אחד הממצאי המרכזיי במחקר זה הוא התפיסה הכוללת של ילדי הג בנוגע לפעילות
באינטרנט .תפיסה זו מתייחסת להתנסות האותנטית והחווייתית במידע הוויזואלי )"תמונות"
בפי הילדי( שאליו נחשפו באמצעות אינטרנט .נראה שמגוו התמונות אליה נחשפו הילדי
באינטרנט והתנסו את )בתכני הרלוונטיי עבור( משמעותי עבור הילדי מעבר לעצ
הפעילות שלה באינטרנט ככלי שבאמצעותו ה גולשי ומאתרי את המידע )התמונות( .עצ
העובדה שלא נמצאו הבדלי בי סיפורי הילדי ,הסיפור לגננת בג והסיפור להורי בבית ,ובשני
שלבי הספורי התקבלה אינפורמציה דומה בהקשר לפעילות באינטרנט כ"מקור מידע" מחזקת
ממצאי אלה.
סביר להניח שתפיסת הילדי את האינטרנט ואת פעילות בו ,בהתייחס להתנסות האותנטית
שלה במידע הויזואלי ,מושפעת מהאופ שבו הילדי בגיל הר מביני ותופסי את הסיטואציה
שבה ה נמצאי ,כלומר – האינטרנט .הילדי בגיל הג ,בשלב האופרציות הקונקרטיות )פיאז'ה,
 ,(1967מביני את העול ומכירי את האובייקטי שבו באמצעות תפיסת החושית ובאמצעות
פעולת על אובייקטי שבסביבת .דבר זה בא לביטוי בתיאור סביבת האינטרנט במושגי
קונקרטיי כגו" :תמונה" או "מחשב" .לעומת זאת ,נראה שהילדי בשלב זה ,השלב הקד לוגי,
אינ מסוגלי לתפוס את משמעות מושג האינטרנט בהיותו מושג מופשט ויותר מכ ,בהיות
האינטרנט עצמו "סביבה וירטואלית" חסרת ממשות .חיזוק לממצאי אלה נית למצוא במחקר
של ניר גל ונור ) ( Nir-Ga & Nur, 2003 ABשבו נמצא שילדי הג תופסי את מושג האינטרנט
תו הקשר לאפשרויות הפעילות שלה באינטרנט ,ואי ה תופסי את המשמעות המופשטת של
האינטרנט ,כרשת עולמית של מחשבי "."World Wide Web
ממצאי מענייני במיוחד התקבלו בקשר לתהלי עיבוד המידע החזותי מהאינטרנט על ידי
הילדי .הילדי מדווחי על עיבוד הטקסט האינטרנטי )"התמונות" בפיה( כתהלי הכולל:
בחירת מצר ,מתאי" ,תמונה מתו התמונות" שאיתרו באינטרנט; העברת התמונה/תמונות )העתק
והדבק( לעיבוד באמצעות תכנת ה"צייר" )כלי דיגיטלי פתוח(; ו"כתיבה"" ...צביעה"" ...יצירה" ...של
טקסט דיגיטלי חדש .מסיפורי הילדי על פעילות זו נראה שה תופסי זאת כיצירה חדשה
שלה" :זו תמונה שלי כי אני בחרתי בתמונה וציירתי וכתבתי עליה" .כשבאמצעות הכלי הדיגיטליי
הילדי יוצרי ביטויי במגוו ייצוגי ,כגו :תמונות ,צלמיות ,תרשימי ,קול ותנועה לצד
הטקסט האלפא ביתי .אלה ה כלי כתיבה דיגיטליי במשמעות הרחבה של המונח "כתיבה"
)גבעו .(1999 ,נית להניח שכלי הכתיבה הדיגיטליי מאפשרי לילדי לעקו ,את מגבלות הכתב
)האל ,ביתי( ולכתוב .כאשר שימושי המולטימדיה מאפשרי לה ליצור מוצגי ייחודיי של
חוויותיה ורעיונותיה ).(Haugland & Wright, 1997

חיזוק לממצאי אלה ,בהקשר לעיבוד המידע החזותי מהאינטרנט ,נית למצוא מעיו בתוצרי
הדיגיטליי של הילדי .נראה שחוויה לימודית זו של עיבוד המידע מהאינטרנט בתיוו מבוגר,
יש בה פוטנציאל למטרות רחוקות טווח עבור הילדי בגיל הר ,מעבר לסיפוק הצור המיידי של
הפעילות האינטרנטית )ניר גל וקליי ,בהכנה( .מתוצרי הילדי נית לראות שהילדי מתנסי
כא בתהליכי קוגניטיביי גבוהי של עיבוד וייצוג מידע ו"כתיבה" .ע זאת נית להניח
שתהלי כזה עשוי לכלול פעולה טכנית בלבד – פעולה של העתקה והצבה )העתק והדבק( בהקשר
חדש .פעולה זו היא אמנ פעולה טבעית כשעובדי במחשב ,א אינה פעולה קוגניטיבית ברמה
גבוהה .כדי שתהיה זו התנסות איכותית לילדי בהקשר לעיבוד וייצוג המידע ול"כתיבה" יש
צור בתיוו מבוגר .א יש מבוגר ,שיושב ליד הילדי בעת פעילות זו עוזר לה ומתוו ומשמש
כמווסת התנהגות טכנית בנוס ,להרחבה ועידוד לביצוע ,יכולי הילדי לפתח תהליכי יעילי
של עיבוד מידע ושל למידה בעתיד )קליי.(2000 ,
אחת משאלות המחקר הייתה הא השימוש באינטרנט כמקור מידע עשוי להוות התנסות
משמעותית עבור ילדי בגיל הר? מסיפורי הילדי נית לראות שהפעילות באינטרנט זימנה לה
התנסות חווייתית משמעותית מתחו העניי שלה ומתכנית הלימודי ,כפי שדיווחה אחת
האמהות" :בקיצור ,ע' חוזר כל פע נפע מחדש מהעול שנגלה לפניו" .ממצאי אלה מבססי את
ההנחות הנשמעות בספרות החינו בדבר הפוטנציאל הגלו באינטרנט כמקור מידע משמעותי
עבור ילדי בגיל הר ). (Haungland, 2000AB ; Skeele & Stefankiewicz, 2002
נראה אכ כי האינטרנט עשוי לזמ לילדי בגיל הר מגוו הזדמנויות למידה משמעותיות מתחו
העניי שלה .כלומר פעילות מודרכת באינטרנט במידע רלוונטי לילדי ,המוצג באמצעי
מולטימדיה שוני ,כמו :אנימציה ,גרפיקה ,צליל וטקסט ,לצד הלמידה במוחש מעצמי
"אמיתיי" ובתיוו מבוגר מזמנת למידה משמעותית והבניית הידע של הלומד בגיל הר
).(Nir-gal & Nur, 2003 ABC
בספרות המקצועית מציבי תנאי לניצול יעיל של האינטרנט ללמידה בגיל הר ובכלל :חשיפת
הילדי לעול חדש ומרתק זה בזמ ובקצב המתאימי לה ובהתאמה להתפתחות יכולותיה
ולתחומי העניי שלה ) ;(Elkind, 2001חשיפת לאתרי משמעותיי עבור ודאגה לאינטגרציה
בי המקורות באינטרנט לבי תכנית הלימודי ) ;(Haugland, 2000חשיפת הילדי לפעילות
באינטרנט "כמקור מידע" לצד פעילות במוחש ובתיוו מורה/מבוגר ).(Nir-gal & Nur, 2003AB
סיפורי הילדי מחזקי תנאי אלו ,לדוגמה :מהסיור בתערוכה הווירטואלית של ציורי התנ"
הילדי מדווחי על העדפת תכני המוכרי לה מתו תכנית הלימודי בג ,כגו :אד וחווה,
תיבת נוח ,יונה והלווית וכדומה; במחקר הצב הילדי מדווחי על הצור לבחו את המוחש לצד
המידע הויזואלי באינטרנט כחלק מתהלי הלמידה" :השווינו בי הצב האמיתי לצב שבאינטרנט וגילינו
ש ;"...וכ יש סיפורי המתייחסי לתיוו המבוגר" :אני אוהב את ההתייחסות של הסטודנטיות
)המתווכות בתכנית( שעוזרות לנו" .מסיפורי הילדי נית להסיק שפעילות באינטרנט במידע
המשמעותי לילדי מתו תכנית הלימודי בג ,לצד פעילות במוחש ,בתיוו מבוגר ,מהווה
התנסות חווייתית משמעותית במידע מהאינטרנט.

ממכלול נתוני המחקר עולה המסקנה הבאה :ילדי ג המשתמשי באינטרנט כמקור מידע בתיוו
מבוגר תופסי את פעילות זו באינטרנט בהקשר לחוויית ההתנסות הויזואלית הספציפית שלה
באינטרנט .רוצה לומר :התנסות במידע הויזואלי )בתמונות( .ע זאת נראה שאי הילדי תופסי
את ההתנסות שלה באינטרנט בהקשר לשימוש בכלי באמצעותו ה גולשי ומאתרי מידע
)תמונות( .כלומר ,העיקר הוא עצ חוויית ההתנסות של הילדי במידע הויזואלי הספציפי עצמו,
שהוא משמעותי עבור ,ולא הפעילות באינטרנט בפני עצמה .מנתוני המחקר נית להסיק,
שהשימוש באינטרנט כמקור מידע עשוי להוות התנסות לימודית משמעותית ואיכותית עבור ילדי
הג בתנאי המתאימי לצורכי הילדי ולרמת ,ובכלל :חשיפה לתכני אינטרנטי
ויזואליי המשמעותיי לילדי והכלולי בתחו תכנית הלימודי שלה; פעילות במידע
הויזואלי באינטרנט לצד פעילות במוחש; ושילוב של תיוו מורה/מבוגר בפעילות האינטרנטית של
הילד.

תודות
לילדי הג החביבי ולסטודנטיות בהתמחות מחשבי לגיל הר במכללת אחוה
למחקר זה.
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