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הנה הסיפור - כולו מניסיון אישי:
בקורס שאני מלמד בנושא גיל ההתבגרות נדרשים הסטודנטים 
כמעט בכל שבוע לקרוא בבית מאמר. תכנית כל שיעור אמורה 
במשמעויות  העוסקות  גבוהות  חשיבה  ברמות  שאלות  לשלב 
כוונות  אבל  השיעור.  לקראת  שנקרא  המאמר  של  החינוכיות 
לחוד ומציאות לחוד: פעמים רבות למעלה ממחצית הסטונדטים 
אינם קוראים את המאמר או שקוראים אותו ברפרוף, ואני מוצא 
את עצמי משוחח בשיעור עם חלק קטן של הסטודנטים בעוד 

האחרים אינם מעורבים כלל.
מצוי  סטודנט  כל  של  בכיסו  לעניין.  החכם  הטלפון  נכנס  פה 
פתרון אלגנטי, פשוט ומעשי לבעיה שתיארתי. בזכות אפליקציה 
בשם סוקרטיב )Socrative)1 אפשר לערוך לסטודנטים בוחן קצר 
)Quiz( לבדיקת שליטתם במאמר שהיו אמורים לקרוא. המרצה 
באתר  שבבית  במחשב  הבוחן  את  מכין  העניין(  לצורך  )אני, 
רב- שאלות  בבוחן  לכלול  מאפשרת  האפליקציה  סוקרטיב. 
ברירה )multiple choice(, שאלות נכון/לא נכון, שאלות "השלם את 

המילה החסרה" ועוד.
את  להוציא  מהסטודנטים  מבקש  אני  השיעור  בתחילת 
להיכנס  עליהם  באתר  סוקרטיב.  לאתר  ולגלוש  הטלפונים 
על  מוצגת  כעת  שמם.  את  ו"להקליד"  המורה  של  ל"חדר" 

הבוחן  מכן  ולאחר  הסטודנטים  רשימת  בכיתה  גדול  מסך 
של הסטודנטים  הטלפון  מסכי  על  מופיעה  פעם  בכל  מתחיל. 
התשובות  "שלח".  על  ולוחצים  עליה  עונים  והם  אחת  שאלה 
תשובה  בכיתה:  המסך  על  אמת  בזמן  נראות  סטודנט  כל  של 
נכונה מופיעה בירוק ותשובה שגויה באדום. השאלה האחרונה 
-2-1( בבית  לבוחן  התכוננת  מידה  באיזו  "הערך  הינה  בוחן  בכל 
למצב  באשר  מצוינת  אינדיקציה  לקבל  יכול  אני  כך   .")5-4-3

ההכנה לשיעורים של תלמידי הכיתה.

מה ניתן להשיג מכל זה?
כולם  את  המשתפת  לשיעור,  מאתגרת  פתיחה   - כול  קודם 

בעשייה מן הדקה הראשונה. אקשן אמיתי!
או  הפרטי  למייל  לקבל  )שניתן  הבוחן  תוצאות  אם  גם   - שנית 
עצם  הסופי,  מהציון  חלק  מהוות  אינן  אקסל(  כגיליון  להוריד 
יראו את התוצאות על הלוח בזמן אמת  קיומו והידיעה שכולם 
מהווים מוטיבציה משמעותית לקריאת המאמרים בבית לקראת 

השיעור.
זוהי דוגמה טובה לשימוש בטלפונים לצורך  - מודלינג:  ואחרון 

הוראה מפעילה ומאתגרת.
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