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ארבע רמות לשילוב טכנולוגיה 
בהוראה באקדמיה 

Mike Truonga, Azusa Pacific University

אנשי סגל שמעוניינים להשתמש ביעילות בטכנולוגיה בשיעוריהם יכולים להיעזר במודל

 SAMR: Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition1.
המודל פותח על ידי מומחה לטכנולוגיה בהוראה בשם רובן פונטדורה2 והוא מיועד להדריך את אנשי הסגל 
יכולים  זה אנשי הסגל  ובהערכה של שילוב טכנולוגיה בהוראתם בכיתה. בשימוש במודל  ביישום  בעיצוב, 
לעשות רפלקציה על הדרך והרמה שבה הם משלבים את הטכנולוגיה - האם הם מבצעים החלפה, העצמה, 

עיבוד או הגדרה מחדש.

כלומר  בתפקוד,  שינוי  ללא  ישיר,  באופן  מסוימת  פעילות  המחליף  ככלי  משמשת  הטכנולוגיה  החלפה: 
התוצאה זהה. השימוש בטכנולוגיה מביא לאותה תוצאה המתקבלת ללא טכנולוגיה. לדוגמה, כתיבת מאמר 

באמצעות תוכנת מיקרוסופט וורד במקום כתיבה בעיפרון או בעט על נייר.

כמעצימה  לטכנולוגיה  הגישה  הפעילות.  את  משפר  גם  אשר  מחליף  ככלי  משמשת  הטכנולוגיה  העצמה: 
באמצעות  מאמר  כתיבת  לדוגמה,  מאפשרת.  שהטכנולוגיה  ייחודיות  תכונות  מנצלת  היא  כי  מועילה  היא 
מועילות  ואפשרויות  מילים  ספירת  איות,  בדיקת  שוליים,  הערות  של  בכלים  שימוש  תוך  וורד  מיקרוסופט 

אחרות הבנויות בתוכנה.

עיבוד: הטכנולוגיה מאפשרת עיצוב מחדש ומשמעותי של המשימה. ההשפעה של הטכנולוגיה מתבטאת 
בשינוי של האופי והמהות. לדוגמה, כתיבת מאמר שמשולבים בו סרטונים, קולות, תמונות וקישורים לאתרי 
של  למסמך  לדינמי,  אותו  והופכים  הסטטי  הטקסט  את  משמעותי  באופן  משנים  אלו  היבטים  אינטרנט. 

מולטימדיה.

הגדרה מחדש: שימוש חדשני בטכנולוגיה, המאפשר יצירה של משימות וביצועים חדשים באופן שהיה בלתי-
אפשרי לפני כן או שאפילו לא חשבו עליו. לדוגמה, שימוש בגוגל דוקס במקום במיקרוסופט וורד לשם כתיבה 
משותפת של מאמרים במסגרת פרויקט, כך שכמה משתמשים יכולים לעבוד על מסמך משותף יחיד בו-

זמנית או בזמנים שונים. זהו תהליך שלא ניתן לביצוע ללא טכנולוגיה.

1 Introduction to the SAMR Model (video): 
 https://www.commonsensemedia.org/videos/introduction-to-the-samr-model
 Kathy Schrock’s Guide to SAMR Model: http://www.schrockguide.net/samr.html
2. Ruben R. Puentedura’s Blog: http://hippasus.com/blog/
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