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תקציר
סקירת מידע זו מתמקדת במאפייני דור ה ,Z-הלומדים החדשים ,החל מגיל הגן ועד לרמת הסטודנטים
במערכת ההשכלה הגבוהה ולקראת השתלבותם בשוק התעסוקה ,בהבדלים בין דור הלומדים החדשים ובין
דורות תלמידים קודמים ,באופני ההוראה הרצויים עבור הקניית ידע לדור זה ,ובדרכי הלימוד והתכנים ברמות
השונות ,כדי לתת מענה לצרכי הלמידה שלהם .הלומדים החדשים הם בעלי יכולת תגובה מהירה ,שואפים
לאינטראקציה מתמשכת ומידית ,הם מחשיבים עצמם כמומחים וכבעלימסוגלות טכנולוגית ,בעלי ציפיות גבוהות
מהטכנולוגיה ,נוטים ללמידה עצמאית או אוטודידקטית ,וחשים בנוח בסביבות דיגיטליות וויזואליות .זאת ועוד,
הם מצטיינים בתפקוד מקביל בריבוי משימות ( .)Multitaskingנטייתם ליזמות באה לידי ביטוי באוטודידקטיות
ובתהליכי חיפוש עצמי ,והם מעדיפים למידה עצמית על פני הוראה פרונטלית ,ושואפים להטמיע שינויים מהותיים
בסביבתם ולהשפיע באופן זה על החברה.
מסקירה זו עולה כי ההנחה הרווחת בנוגע לדור הלומדים החדשים כדור רהוט באוריינות טכנולוגית היא
שגויה ,שכן שימוש יומיומי באינטרנט ובכלים חכמים אינו מקנה כישורי אוריינות תקשורתית ואסטרטגיות חשיבה
מסדר גבוה ללא הנחייה והכשרה מתאימה .לשם כך ,יש צורך בהכשרה פעילה ומכוונת מטעם אנשי חינוך,
הנהגת בית הספר ומערכות החינוך השונות כדי להטמיע תכנים אלו בתוכנית הלימודים .זאת ועוד ,כדי לענות
על צרכי הלמידה של הלומדים החדשים יש חשיבות להקניית כישורים מסדר חשיבה גבוה כמו כישורי חשיבה
ביקורתית ,וכן כישורים טכנולוגיים כמו הבנה של אופן פעולת מערכות המיחשוב ,זאת כדי להפוך את הלומדים
החדשים למשתתפים פעילים ,מודעים ותורמים למרחב המקוון.
שיטת למידה והנחייה הדדית המאפשרת חלופי מידע באמצעות זרמי למידה חדשים ומתמשכים
העוברים בין הלומדים ואנשי ההוראה עשויה לתרום להקניית מיומנויות אלו .המעבר ללמידה ממוקדת-תלמיד
מאפשר לבנות תוכנית לימודים גמישה יותר ,שניתן לשנות בה תכנים ופעילויות בהתאם לתחומי העניין של
התלמידים ,להתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות ,למצבים ולאירועים אקטואליים .למערכת החינוך יש תפקיד
חשוב בהקניית מיומנויות אלה לבני דור ה Z-אך תוך התאמה לנסיבות החדשות ולאופני הלמידה החדשים,
גמישות ונכונות להכיר כי ידע אינו עוד בלעדי לאיש ההוראה.
מילות מפתח :דור ה ,Z-דור המילניום ,דור הגוגל ,לומדים חדשים ,הדור הדיגיטלי ,דור הפלזמה ,נוער מסכים,
דור הפנים ( ,)Homeland Generationדור ה( V-הדור הווירטואלי) ,דור ה,)Contents of Community( C-
הדור השקט ( ,)Silent generationדור האינטרנט ,דור הגוגלGeneration N (network), ,iGeneration ,
Dot-Coms, the Echo-Boomers, Me generation, Generation D (digital), Nexters Generation Z,
.Millennial learners,
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Abstract
This literature review focuses on the generation of new learners in the education
system, Generation Z, by studying what characterize them from early stages of preschool to
their entrance to institutes of higher education and the labor market. This review discusses the
generational gap that exists between Generation Z and previous generations of students, the
preferred teaching practices to address their learning needs, as well as the different levels of
content and learning methodologies required to attend their needs. The new learners seem to
respond quickly to changes; they thrive in constant and ongoing interactions; they consider
themselves as experts in digital technology; they obtain high expectations from technology and
tend to be autodidactic and self-taught; and they feel comfortable in virtual and digital
environments.

Moreover,

new

learners

excel

in

multitasking.

Their

tendency

to

entrepreneurship is emphasized by preferring self-instruction and independent research and
learning on frontal lectures. Moreover, they aspire to implement transformational changes in
their environment; thus impacting on society.
According to this literature review, common assumptions concerning the new learners'
generation as fluent in technological literary are incorrect; daily use of the internet and of smart
devices neither implies digital literary nor fluency in higher order thinking strategies, and proper
educational guidance or training are required. Therefore, active involvements on behalf of
educators, school leadership and education systems is necessary in order to implement the
instruction of these contents in the curriculum. Furthermore, in order to respond to the learning
needs of new learners it is important to promote the acquisition of skills such as critical thinking,
as well technological skills, for instance, the understanding of how computerized systems
function. These skills enable the new learners to become active, conscious and collaborating
participants in the virtual space.
Reciprocated teaching and learning practices may facilitate the exchange of
information by employing new and ongoing learning flows, which pass from learners to
educators; thus, contributing to the acquisition of these necessary skills. The shift to studentcentered learning strategies relates to implementing a more flexible curriculum in which
content and activities vary according to the learners' fields of interest, recent technological
developments, and contemporary events and situations. The education system has an
important role in facilitation the acquisition of these skills by Generation Z learners, by adjusting
to the new circumstances and learning characteristics, and by maintaining its flexibility and
willingness to recognize that knowledge is no longer solely in the hands of educators.
Keywords: Generation Z, Millennials, Google Generation, new learners, Plasma Generation,
Homeland Generation, V-Generation, Generation C (Contents Generation), Silent Generation,
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iGeneration, Me Generation, Generation N (network), Dot-Coms, the Echo-Boomers, Me
generation, Generation D (digital), Nexters Generation Z, Millennial learners.
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"Sorry Millennials, but it’s time to step aside. You’ve been
,called entitled, passionate, and disillusioned by marketers
employers, and Gen Xers, but now that you’re solidly in
your 20’s (and 30’s) it’s time for another generation to step
into the sometimes unforgiving spotlight. In short, it’s
Gen Z turn to take over. And take over they shall...”
survey by AwesomenessTV found 2017

8

 .1מבוא
המונח "דור" ( )generation, cohortהוא מושג סוציולוגי רווח ,אשר במובנו הביולוגי והדמוגרפי משמעו
מחזור שנתי של ילידי שנה מסוימת ,לרוב הוא מסמן פרק זמן של כ 15-20-שנים (אלמוג ואלמוג .)2013 ,בתחום
הפסיכולוגיה משמש המונח הזה כדי לתאר פרק במחזור החיים של האדם ,זאת בהנחה שמצבם הגופני ,הנפשי
והחברתי של בני אנוש משתנה מדי כעשור .לפי שטראוס והאואי ( ,)Strauss & Howe, 1991קבוצות גיל שונות
מושפעות מגורמים משתנים ,המעצבים את בני הקבוצה סביב חוויות ונושאים משותפים .בנוסף ,קיימות
משמעויות היסטוריות למושג ,כמו אירועים בעלי משמעות מקומית או כלל עולמית המשפיעים על עיצוב פני
החברה (אלמוג ואלמוג.)2013 ,
מקובל לחלק את החברה המודרנית המערבית לחמשה דורות עיקריים ,אשר החלוקה ביניהן היא
סכמתית:


דור המייסדים ( :)Builders/Traditionalist/Wisdom Generationילידי אמצע שנות ה 1920-ועד
אמצע שנות ה;11940-



דור הבייבי-בומרס ( :)Baby Boomers/Boomer Generationיליד אמצע שנות ה 1940-ועד תחילת
שנות ;1960



דור ה :X-ילידי אמצע שנות ה 1960-ועד תחילת שנות ה ;1980-החל מאמצע המאה שעברה החל
מניין הדורות להתייחס לעידן הטכנולוגי;



דור ה :)Y/Millennial Generation( Y-ילידי תחילת שנות ה 1980-ועד סוף שנות ;1990



דור ה :Z-ילידי סוף שנות התשעים של המאה הקודמת ועד אמצע שנות ה;2010-



דור האלפא :הדור הצעיר ביותר ,הכולל את ילידי השנים  2010ואילך.

אנו לא נעסוק בסקירה זו במאפיינים ההיסטוריים ,החברתיים והכלכליים של כל דור ודור ,אך נציין כי סיומה של
מלחמת העולם השנייה בשנת  1945היה האירוע המרכזי ,שעיצב את הדורות הבאים ,בכללם דור ה Z-בו נעסוק
במסגרת זו ,והשפיע על תרבותו ( .)McCrindle, 2009צמיחה כלכלית ,שיעורי תעסוקה מלאה ,התפתחויות
טכנולוגיות וחופש מתרחב לוו בעלייה חסרת תקדים בשיעורי ילודת תינוקות (ה"בייבי-בום") ובהגירת המונים.
ילידי שנים אלו כונו ה"בייבי-בומרס" .הדור שעקב אחריו ,החל משנות הששים של המאה הקודמת ועד אמצע
שנות השמונים של אותה מאה ,כונה "פוסט-בומרס" או דור ה.)McCrindle, 2009( X-
דור ה Y-היה הדור הראשון שזכה לשם "דור המילניום" וגדל בעולם שנשלט על ידי האינטרנט .בני דור
זה חשים בנוח בשימוש המקלדת ומעדיפים אותה על פני כתיבה במחברת; הם מעדיפים קריאה מספר דיגיטלי
על פני ספר מודפס ,ומודעים לכך שניתן לנהל קשר תמידי עם משפחה וחברים בכל עת ומקום נתון .דור הY-
הגדיר מחדש את תפקיד הרשתות החברתיות באמצעים טכנולוגיים :בסיוע למסד חברויות מקוונות או לסיימן,
ובמתן שירות כנציגים ושגרירים של מטרות שונות באופנים מקוונים ( ;Carter, 2018; McCrindle, 2009
.)Chicioreanu & Amza, 2018
 1חלוקה זו מקובלת על רוב החוקרים העוסקים בעולם המערבי .מק'קרינדל ( )McCrindle, 2009מציין שבאוסטרליה הדור
הראשון הוא דור הפדרציה ( ) Federation Generationשנולד בתחילת המאה העשרים ,עם הפיכתה של אוסטרליה
למדינה עצמאית בשנת  . 1901דור זה לחם בשתי מלחמות העולם והוא קדם לדור המייסדים .גולדברג ( )2017גורס כי
הדור הראשון בעידן המודרני היה "דור הנפילים" (.(1901-1924) (Greatest generation
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דור ה Z-הבא אחריו ,אף הוא נולד לעידן הטכנולוגיה הדיגיטלית ,והוא הדור הראשון ששנות נעוריו עברו
עליו תוך שימוש בטלפונים חכמים .חלקו הגדול של בני דור ה Z-סיים את לימודיו בבית ספר תיכון והוא כעת
ציבור הסטודנטים הנוכחי במערכת ההשכלה הגבוהה ,העומד להיכנס לשוק התעסוקה .בבתי הספר היסודיים
לומדים כבר בני הדור הבא :ילידי דור האלפא ,שנולדו לאחר שנת  .2010הלכה למעשה ,אחרוני ילידי דור הZ-
וילידי דור האלפא הם הראשונים שנולדו לתוך המילניום ( Carter, 2018; McCrindle, 2009; Chicioreanu
.)& Amza, 2018
לדור ה ,Z-בו מתמקדת סקירה זו ,כינויים רבים ,post-Millennials :דור הגוגל ,דור הפלזמה ,נוער
מסכים ,דור הפנים ( ,)Homeland Generationדור ה( V-הדור הווירטואלי) ,דור הContents of ( C-
 ,)Communityהדור השקט ( ,)Silent generationדור האינטרנט ,דור הגוגל ,או Generation iGeneration
N (network), Dot-Coms, the Echo-Boomers, Me generation, Generation D (digital), Nexters
(גולדברג.)Carter, 2018; ; Chicioreanu & Amza, 2018; McCrindle, 2009; Presky, 2001 ;2017 ,
מק'קרנידל ( )McCrindle, 2009מציין מספר קטגוריות לניתוח ילידי דור ה:Z-
 .1היבטים דמוגרפיים – דור זה יעבוד זמן רב יותר ,יחיה זמן רב יותר ,ויהיה עליו לממן את פרישתו
לאורך זמן רב יותר.
 .2היבטים דוריים – דור זה הוא הדור החומרי ביותר ,מוצף טכנולוגית ,מחובר גלובלית ,ובעל השכלה
פורמלית יותר מכל דור אחר לפניו.
 .3היבטים טכנולוגיים – דור זה גדל לתוך העידן הדיגיטלי ועושה שימוש בטכנולוגיה בכל תחומי החיים.
 .4היבטים גלובליים – זהו הדור הראשון שהינו גלובלי באמת :החל מצריכת מוסיקה ,אפנה ,מזון ,בידור
וצרכנות תרבות וכלה ביצירת קשרים ,הגלובליזציה מאפיינת את התרבות וחיי החברה של ילידי דור ה-
 , Zהחווים במקביל את אי הוודאות ,התנודיות ,המורכבות והעמימות יותר משחוו הדורות הקודמים
להם.
 .5היבטים של צריכת מידע – דור זה מעדיף לצרוך את המידע שלו באופן ויזואלי וגרפי על פני קריאה,
כך שמסרים הופכים להית מבוססי-סמלים ודימויים במקום מילוליים .כמו כן מעדיפים ילדי ה Z-את
חיפוש המידע באינטרנט על פני השימוש בספרים.
 .6היבטים חינוכיים –חינוך אינו עוד תלוי-שלב בחיים אלא מציאות של למידה מתמשכת לאורך החיים.
זאת ועוד ,הודות לטלפונים הניידים הפכה חווית הלמידה לחלק מהווי חייו של הדור בכל מקום ,בכל
זמן ,גיל ומצב.
 .7היבטים חברתיים – גם מושג החברות משתנה עבור בני דור ה .Z-לבני דור זה יש פי שניים יותר
חברים בפייסבוק וברשתות חברתיות נוספות מאשר לבני דור ה X-ודורות קודמים להם .קשרים
חברתיים רבים חוצים גבולות גיאוגרפיים ,תרבותיים ושפתיים והם מתקיימים במרחב הדיגיטלי.
הספרות המקצועית שתסקר להלן מציינת מאפיינים נוספים של בני דור ה ,Z-אשר טרם נחקרו דיים לעומת
בני הדור הקודם ,דור ה .Y-בחינה זו מתבקשת לנוכח העובדה כי בני דור ה Z-מסיימים בימים אלו את
לימודי בית הספר התיכון ומתחילים להשתלב בעולם ההשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה.

2

 2יש מקום להרחיב במחקרים עתידיים בסוגיה ,בדגש על הפערים הקיימים בין צרכי שוק התעסוקה והמעבידים ובין
הכישורים והמיומנויות עמם מגיעים בני דור הלומדים החדשים ,אשר אינם עומדים בקנה אחד עם דרישות השוק.
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 1.1מאפייני דור הZ-
 1.1.1מאפיינים משפחתיים וחברתיים
דור ה Z-הוא הדור המגוון ביותר מבחינה אתנית ומבחינת מבנה התא המשפחתי ממנו הם מגיעים
(לפחות בעולם המערבי) :צעירים רבים מגיעים ממשפחות מעורבות מבחינה גזעית ,ממשפחות יחידניות או
ממשפחות חד-מיניות ( .)Carter, 2018; McCrindle, 2009מרבית ילידי דור זה הם צאצאים להורים בני דור
ה .X-אי לכך ,מאפיינים רבים שיצוינו להלן הם למעשה שיקוף של מאפייני דור ההורים .ילידי דור ה Z-חוו הורות
ריאליסטית מפוכחת מאידאלים בעידן שלאחר פיגועי הטרור בארצות הברית ב 11-בספטמבר 2011 ,עם
התעצמות הטרור העולמי .הם למדו שבטחון ציבורי קודם לזכויות פרט ,וששינויים מהירים הם חלק בלתי נפרד
מחייהם .מכאן נובע הצורך של בני דור ה Z-לטפל בשורשי הבעיה בה הם נתקלים בדרכם האקדמית או
המקצועית ,ולבצע שינויים מהותיים בבחירותיהם המקצועיות והחינוכיות .על אף מיעוט המחקרים עליהם (לעומת
דור ה Y-למשל) ,ממצאים מצביעים על כך שהם נוטים ללמוד יותר על ידי צפייה וניסוי וטעייה יותר מקודמיהם.
הם אינם פונים לספרי לימוד או מדריכים בחיפושם אחר מידע לצרכי מחקר אלא נשענים על האינטרנט כמקור
ידע מרכזי ,על מנועי חיפוש וקטעי וידאו (.)Shato & Erwin, 2017

 1.1.2מאפיינים כלכליים
כצאצאים לבני דור ה ,X-נמצאו ילידי דור ה Z-כפרגמטיים יותר מבחינה פיננסית מאשר בני דור הY-
( ,)McCrindle, 2009עם זאת הם מתוארים גם כבעלי נטייה לפעילות יזמית .ככל הנראה ,הם למדו מניסיונם
הכלכלי של בני הדור הקודם ,שידע לנצל את המדיה לצבירת רווחים פיננסים על ידי יצירת אפליקציות ,והשקעה
במאמצים טכנולוגיים אחרים .הם שואפים למצוא ערוצי הכנסה ממאמצי יזמות ,זאת לצד הרצון לחולל שינוי
מהותי ,להיות עצמאים ,ולחפש ערוצי פרנסה.

 1.1.3השקפת עולם
בני דור ה Z-נוטים להתייחס באופן שלילי לנטילת סיכונים .הם מאמינים בחשיבות ההשכלה הגבוהה,
אך מכירים גם במגבלות בדרך להשגתה בשל העלויות הגבוהות של החינוך .שאיפתם להתמקד בפעילויות
בעלות משמעות אמתית ,שיובילו לשינוי מהותי עמוק ( )transformationalמאשר בתהליכים עצמם או בערך
החליפין ( )transactionalשל פעולות אלו ,מובילה אותם לבחור במסלול מקצועי שיוביל לשינוי תרבותי וחברתי
על פני מסלול שיעניק להם רווחה כלכלית ( .)Carter, 2018זהו אחד מהמאפיינים הבולטים ביותר של בני דור
ה.Z-

 1.1.4שימוש במדיה ובטכנולוגיה דיגיטלית
לעומת ילידי דור ה ,Y-בני דור ה Z-מבינים טוב יותר את הסכנות שטומן בחובו השימוש בכלים
טכנולוגיים ,מאחר והיו עדים לנזקים שנגרמו לבני הדור הקודם לאחר הפצה גלויה של מידע אישי .בני דור הZ-
זהירים יותר בשימוש בתקשורת הדיגיטלית ,כך למשל נמצא שדור ה Z-עושה שימוש בכלים טכנולוגיים
המאפשרים למחוק מידע במהירות ,ולעומת בני דור ה ,Y-הם נוטים יותר ליצור זהויות בדויות בעת שימושם
בכלים טכנולוגיים מסוימים ,אותן ניתן לחלוק רק עם חברים קרובים .מבחינת השימוש ביישומים של מדיה
חברתיים ,ילידי דור ה Z-נוטים להעדיף כלים טכנולוגיים המאפשרים פרטיות רבה יותר מאשר פייסבוק ,כולל
אפשרויות אחסון תמונות ומידע זמני ובלתי קבוע ,ושמירה זהירה יותר של מידע אישי .קרטר מוסיף ומציין את
המודעות לצורך בשמירה זהירה של מידע אישי ,התנהגות הקשורה לדעתו גם לנטייתם להימנע מנטילת סיכונים,
המעוגנת בניסיון שחוו בני דור ה Y-הקודמים להם (.)Carter, 2018
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הספרות המקצועית מדגישה את ריבוי השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות ניידות כמו טלפונים חכמים
וטאבלטים יותר מאשר במחשבים נייחים בקרב בני דור ה .)Carter, 2018; Turner, 2015( Z-הטלפונים
החכמים משמשים עבורם ככלי מרכזי להנגשת מידע באמצעות המרשתת .בעוד שדור ה Y-עשה שימוש
בטלפונים ניידים כדי לשלוח הודעות טקסט כאמצעי תקשורת מרכזי בשנות ההתבגרות ,דור ה Z-מעורב במידה
רבה בשימוש ביישומים טכנולוגיים המוטמעים בטלפון החכם ,ביצירת תקשורת סימבולית בלתי-מילולית (סמלים
וחייכנים) ,ובגישה חברתית החורגת מגבולות הקהילה הגאוגרפית שלהם ומעצימה את יכולות הרישות העסקי
( )networkingשלהם לרמה גלובלית .הם עדיין משתמשים בהודעות טקסט באופן נרחב כמו בני דור ה ,Y-אך
בזהירות ועם שימוש מוגבר גם באמצעים גרפיים :שיחות שלמות מנוהלות כעת על ידי חייכנים ()emojies
בפלטפורמות של אינטראקציה חברתית .יכולות התקשורת הגרפית מסוג זה אף מהירות יותר מיכולות מהדור
הקודם ( .)Carter, 2018דור ה Z-מתואר כמשתמשים רהוטים בטכנולוגיה המחוברים גם רגשית לסביבות
הדיגיטליות ( .)Turner, 2015המרחב המקוון מעניק להם הזדמנות להביע נוכחות חברתית ולאפשר את קיומה
של אינטראקציה נוחה עם אחרים ,כולל באינטראקציות מקוונות הקשורות ללמידה חברתית עם עמיתים ( Blau,
.)2011a
לאור סקירת מאפיינים אלו ,יש לתהות כיצד הם באים לידי ביטוי במרחבי הלמידה ,בחלל בית הספר ובכיתת
הלימוד ,באינטראקציות עם חברים לכיתה ועם מורים ,בכישורי הלמידה ובתכנים הנלמדים .בעמודים הבאים
ננסה להשיב על סוגיות אלו על ידי סקירת הספרות המקצועית העדכנית ביותר המתמקדת בילידי דור ה Z-כדור
הלומדים החדשים.
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 .2מתודולוגיה
סקירת מידע זו מתמקדת במאפייני דור ה ,Z-הלומדים החדשים ,החל מגיל הגן ועד לרמת הסטודנטים
במערכת ההשכלה הגבוהה ולקראת ההשתלבות בשוק התעסוקה ,בהבדלים בין דור הלומדים החדשים ובין
דורות תלמידים קודמים ,באופני ההוראה הרצויים עבור הקניית ידע לדור זה ,ובדרכי הלימוד והתכנים ברמות
השונות ,הרצויים עבור הכשרתם למציאות המאה ה ,21-מתוך הנחה שמרבית העבודות בשוק התעסוקה בהם
יעסקו בני דור ה Z-בעתיד טרם הומצאו.
בסקירה נעסוק בסוגיות המחקר הבאות:


מיהו הלומד החדש ומהם ההבדלים הקיימים בין דור הלומדים החדשים ודורות קודמים של לומדים?



אילו דרכי הוראה ותפיסות תואמות למאפייני הלומדים החדשים?



מהם מאפייני בית הספר בו לומדים הלומדים החדשים? ואיזה סוג של מנהיגות חינוכית והנהלת בתי
ספר נדרשת?



מהן תפיסות צרכי הלומדים מול צרכי המערכת? האם קיים מתח בין תפיסות המערכת ותפיסות
הלומדים?



כיצד ניתן לאפיין את דרכי הלמידה של הלומדים החדשים?



כיצד יש להתאים את דרכי ההוראה לאוכלוסיות הלומדים החדשים?

חיפוש המידע עבור סקירה זו התבסס על חיפוש מאמרים ,מחקרים ודוחות מחקר שונים מהשנים האחרונות
( ,)2018–2012וכן על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של גופים הרלוונטיים
לנושא המחקר .מילות המפתח שבהן השתמשנו עבור סקירה זו הן :דור ה ,Z-דור המילניום ,דור הגוגל ,לומדים
חדשים ,הדור הדיגיטלי ,Generation Z, Millennial learners, iGeneration, post-millenials ,וכן חיפוש
אחר מילות מפתח בהצלבה כמו ,VUCA :כישורי המאה ה ,21-עתידנות ,וחדשנות בחינוך .מאגרי המידע שבהם
נעשה חיפוש אחר ספרות מקצועית לצורך סקירה זו הם EBSCO, ERIC :וכן מאגרי המידע של מכון
מופ"ת  ,Google scholar,דוחות ארגונים וגופים שונים כמו הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (,)OECD
מרכז המידע והמחקר של הכנסת ,וגופי מחקר ממשלתיים נוספים.
בבואנו לסקור את דור ה ,Z-דור הלומדים החדשים ,את מאפייניו ,את דרכי הלמידה שלו והאופן בו הוא
רוכש מידע ,המופץ על ידי בני אדם קרובים ורחוקים ,בעל פה ובכתב ועל ידי מגוון כלים טכנולוגיים באופן פורמלי
ובלתי פורמלי בדרכים ובתדירות שטרם הכרנו ,ראוי לזכור כי מרבית המחקרים מתמקדים בניתוח מאפייני ילידי
דור זה בעולם המערבי ,וקיימים פערי מידע בכל הקשור לתרבויות שונות של לומדים חדשים בשאר רחבי העולם.
בעמודים הבאים נתמקד בתובנות העולות ממחקרים שונים העוסקים בדור הלומדים החדשים ,ונדגיש כי על אף
האמור לעיל ,העדר כלים מחקריים הולמים ומיעוט המחקרים העוסקים בבני דור זה במקומות שונים ובמגזרים
שונים מגבילים את המסקנות המובאות להלן .יש לעודד שימוש בכלים מתודולוגיים חדשים כדי לחקור את בני
דור ה( Z-ובני דור האלפא) לעומק .לאור זאת ,ראוי להתייחס לתובנות אלו בזהירות המתבקשת.

13

 .3מיהם הלומדים החדשים?
בשנת  2001טבע פרנסקי ( )Prensky, 2001את המונח "ילידים דיגיטליים" ( )digital nativesכדי
להתייחס לדור הלומדים החדשים 3.פרנסקי טען שתלמידים אלה חושבים ומעבדים מידע באופן שונה מהותית
מקודמיהם ,ולכן הם דוברים את השפה הדיגיטלית ברהיטות וברמת שפת אם (מכאן ,ילידים ,כלומר "native-
 ,"speakersשם ,ע'  .)1שורשיו הפוליטיים של המונח "ילידים דיגיטליים" נעוצים בהשקפת העולם הטכנו-
אידיאליסטית ששלטה בארצות הברית בתחילת המילניום .יש לציין כי מושג זה שנוי במחלוקת בספרות
המקצועית העדכנית .כך למשל ,לפי בויד ( ,)Boyd, 2014המונח מתייחס לבני הדור ה Z-כמקשה אחת של
לומדים ,השולטים בשפה הדיגיטלית ברמת שפת אם ,אולם הוא מתעלם מכך שקיימים פערים שונים בקרב בני
הדור .אף על פי שלמרבית הלומדים החדשים כיום יש גישה לאינטרנט ,יכולות כלכליות וטכנולוגיות ,וכן הבדלים
מגזריים ,חברתיים או תרבותיים מדגישים את הפערים הקיימים בקרב לומדים שונים .פערים כלכליים ,שוני
מבחינת הנגישות לטכנולוגיה גבוהה ,מבחינת רמת הכישורים הטכנולוגיים והאוריינות במדיה ,ואפילו מבחינת
האוריינות הבסיסית בשפה האנגלית ,מדגישים את אי השוויון שקיים בין מגזרים שונים של לומדים חדשים.
ההנחה הרווחת בנוגע לדור ה Z-שגדל לתוך העולם הדיגיטלי כבעלי כישורים ואוריינות טכנולוגית מתבדה אפוא
ולא ניתן להתייחס לקבוצה זו כעשויה ממקשה אחת (שם).
זאת ועוד ,מרבית החוקרים דוחים כיום את המונח "ילידים דיגיטליים" ובוחרים להשתמש במגוון השמות
שצוינו קודם לכן כמו  post-millennials, iGenerationאו דור ה Z-כדי להתייחס ללומדים החדשים ( Boyd,
 4.)2014; Carter, 2018; Sánchez, Salinas, Contreras, & Meyer, 2011בהקשר זה אף נציין מחקר
שנערך בצ'ילה ובחן את ההתנסות בטכנולוגיה דיגיטלית בקרב הלומדים החדשים במדינה זו .הרלוונטיות של
מחקר זה היא בכך שהוא עוסק במדינה שאינה נחשבת למדינת עולם מערבי ומדגיש את הפערים שצוינו קודם
לכן .מחקר זה מצא כי השימוש בטכנולוגיה הדיגיטלית היא פעולה חברתית המאפיינת את דור הלומדים החדשים
רק בקרב קבוצות מסוימות באוכלוסייה (  .)Sánchez, et al., 2011ממצאי מחקר זה מעלים ספק בנוגע לאחדות
החוויות של ילידי דור זה בהקשרים השונים ממדינות מפותחות ויש להתחשב בהבדלים אלו בבחינת מדיניות
החינוך וההמלצות לשינויים בפרדיגמות הלמידה וההוראה של דור הלומדים החדשים (.)Sánchez et al., 2011
הספרות המקצועית שעסקה ב"חצץ הדיגיטלי" (מונח שהופיע לראשונה בשנות התשעים של המאה
הקודמת כדי לתאר את הפער הכלכלי שהשפיע על הקניית כישורים טכנולוגיים ואוריינות תקשורתית) התעלמה
מהחלוקה הבלתי שווה של כישורים טכנולוגיים ואוריינות תקשורתית בקרב צעירים ,ותארה מצג שווא של צעירים
המוכנים לעידן הדיגיטלי ,תוך התעלמות מרמת הפריווילגיה הדרושה כדי להיות "יליד" ( .)Boyd, 2014מעבר
לכך ,בכך שלא ננקטו פעולות כדי לסייע לצעירים לפתח מסוגלות דיגיטלית רחבה ,התחזק אי השוויון הדיגיטלי:
הצעירים בעלי הפריווילגיה הם גם בעלי הזדמנויות רבות יותר לפתח כישורים אלו מחוץ לכיתה .כמו כן ,בהשוואה

3

יליד דיגיטלי הוא אדם הנולד לאחר אימוצה הנרחב של הטכנולוגיה הדיגיטלית ואינו מתייחס לדור מסוים ,אלא לכל מי

שגדל בסביבה הנשלטת על ידי שימוש יומיומי באינטרנט ,במחשבים ובמכשירים ניידים .החשיפה בגיל מוקדם לטכנולוגיה
קשורה כביכול להכרות קרובה ולהבנה של הטכנולוגיה ,זאת לעומת אלו שנולדו לפני תפוצתה הנרחבת של הטכנולוגיה
הדיגיטלית .ראהhttps://www.techopedia.com/definition/28094/digital-native :
4

ברצוני להודות לד"ר סיגל עוזרי-ר וטנברג ממכללת סמינר הקיבוצים על סיועה באיתור מקורות מידע עדכניים בנושא דור

ה Z-ומאפייני למידתם.
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ל"ילידים הדיגיטליים" ,מצטיירים בני דורות קודמים כ"מהגרים דיגיטליים" ( ,)Presky, 2001, p. 2אשר אינם
שולטים בשפה הטכנולוגית הנדרשת כדי להתמודד עם העידן החדש .הנחה זו שוללת את האפשרות שבני דורות
קודמים עשויים לתרום בהקניית מיומנויות תקשורת ואוריינות דיגיטלית לדור הלומדים החדשים והיא עומדת
לרועץ בכל הנוגע ליישום פרדיגמות הוראה חדשות ותכני למידה המותאמים ללומדים החדשים על ידי אנשי
הוראה המשתייכים לדורות קודמים .לאור האמור לעיל ,אנו נשתמש במונח דור ה Z-במסגרת סקירה זו כדי
לנתח את מאפייני דור הלומדים החדשים ,אשר מאפייניו יובאו להלן והוא מתייחס לילידי טווח שנים מסוים,
במקום במונח "ילידים דיגיטליים" השנוי במחלוקת ואינו תחום לדור כזה או אחר.
לרוב ,הספרות המקצועית מציינת כי הלומדים החדשים הם בעלי יכולת תגובה מהירה ,שאיפה
לאינטראקציה מתמשכת ומידית ,הם מחשיבים עצמם כמומחים וכבעלי מסוגלות טכנולוגית ,בעלי ציפיות גבוהות
מהטכנולוגיה ,נוטים ללמידה עצמאית או אוטודידקטית ,וחשים בנוח בסביבות דיגיטליות וויזואליות .זאת ועוד,
הם מצטיינים בתפקוד מקביל בריבוי משימות ( .)Multitaskingכקודמיו ,בני דור ה ,Y-גם בני דור ה Z-אינם
תלויים מבחינה אינטלקטואלית במורים ,אך מעריכים מורים המגלים אמינות והוגנות ,כבוד לזולת תקשורת כנה
ופתוחה (גולדברגPérez-Escoba, Castro-Zubizarreta, & Fandos-Lgado, 2016; Schwiger ; 2017 ,
.)& Ladwig, 2018
נטייתם ליזמות באה לידי ביטוי באוטודידקטיות ובתהליכי חיפוש עצמי .כפי שצוין במבוא לסקירה זו,
הלומדים החדשים שייכים לדור המודע לעצמו ,מעדיף למידה עצמית ,ומכיר בחשיבות פיתוח כשורים בגיל צעיר.
מחקר מטעם  )2016( ADOBEמציין שבני דור ה Z-רואים בטכנולוגיה וביצירתיות היבטים חשובים המשולבים
בזהות שלהם .הם נרגשים לקראת עתידם אך חוששים ממנו .הם לומדים באופן מיטבי על ידי עשייה ויצירה,
ומעדיפים הטמעת שינויי עומק מהותיים בחברה ובתרבות על פני רווחה כלכלית .הספרות המקצועית מדגישה
את התכונות הבאות של הלומדים החדשים ( ;Ernst & Young, 2016; Merriman & Valerio, 2016
:)Schwiger & Ladwig, 2018


הם מעריכים עבודה קשה המתגמלת בהתאם;



הם עצמאים ,עמידים ויודעים שעליהם לעמול כדי להגיע להישגים;



הם מעריכים אמון ,הוגנות ,נאמנות וכבוד מצד המעסיק שלהם;



הם שאפתניים ,יזמים ובונים את עצמם;



הם יצירתיים ומעריכים נימה אישית;



הם מתכננים לעתיד ומוכנים ללמוד בעצמם.

ההשוואה הבאה שביצע מק'קרינדל ( )McCrindle, 2009בין ילידי דור הבייבי בומרס ובני דור ה Z-מדגישה את
ההבדלים המרכזיים בתהליך הלמידה של הלומדים החדשים:
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דור הבייבי-בומרס

דור הZ-

העדפה למילולי

העדפה לוויזואלי

למידה מתוך ישיבה והקשבה

למידה מתוך ניסוי וצפייה

מורה

מנחה

תוכן (מה)

תהליך (איך)

למידה ממוקדת קוריקולום

למידה ממוקדת לומדים

מבחני ספר סגור

עולם של ספר פתוח

תרשים  :1השוואה בין מאפייני לומדים מדור הבייבי בומרס ומאפייני דור הZ-
(מתוך)McCrindle, 2009, p. 17 :

 3.1חשיפה ושימוש במרשתת
אחד המאפיינים העיקריים של דור הלומדים החדשים ,שהוגדרו במבוא לסקירה זו ,הוא מידת השימוש
והחשיפה במרשתת .הספרות המקצועית שנויה במחלוקת לגבי היתרונות והסיכונים הטמונים בשימוש מוקדם
במרשתת ( .)Holloway, Green & Livingstore, 2013השימוש במרשתת נפוץ בקרב דור ה( Z-וכן בקרב דור
האלפא) ,והוא נמצא בעלייה בקרב ילדים מתחת לגיל תשע ,כאשר יותר ילדים משתמשים במרשתת במדינות
שונות וגולשים בגיל צעיר יותר .מאפייני הפעילויות המקוונות של ילדים מתחת לגיל תשע הם לרוב:


צפייה בסרטוני וידאו;



משחקים;



חיפוש אחר מידע;



עשיית שיעורים;



קשר וירטואלי עם ילדים אחרים.

אולם טרם ידוע האם בכל הנסיבות הללו מדובר בסביבה בטוחה ובעלת יתרונות חינוכיים עבור ילדים .כך למשל,
אתרים לשיתופי וידאו נפוצים בקרב ילדים בקבוצת גיל זו ,הנגישות שלהם קלה ,אך יש חשש שהם מכילים תכנים
שאינם הולמים .בקרב פעוטות וילדים בגיל הרך מתפתחת המגמה להשתמש במכשירים המחוברים למרשתת
כמו טאבלטים עם מסכי נגיעה וטלפונים חכמים .באופן זה ,עולה רמת הסיכון בגילים צעירים לחשיפה במרשתת
עם העקבות הדיגיטליים הנותרים כבר מגיל צעיר מאוד (שם) .בלוגים הנכתבים על ידי הורים ,שיתוף תמונות
וסרטוני וידאו של תינוקות וילדים ,נוצרים מבלי שהאחרונים יוכלו להבין או לתת את הסכמתם לכך בשל גילם
הרך .גם יכולת הילדים בעתיד למצוא ,לתבוע או למחוק חומרים שהועלו על ידי אחרים מוטלת בספק (שם).כך
למשל ,במסגרת ההמלצות להורים לילדים עד גיל  8באירופה בנוגע למעורבות ילדים עם טכנולוגיות דיגיטליות
והאינטרנט נעשה ניסיון להתוות דרך כדי למקסם רווחים ולצמצם נזקים מהשימוש המקוון .ההמלצות כוללות
עידוד פעילויות משותפות במשפחה כמו קריאת ספרים דיגיטליים ,שיחות וידאו עם בני משפחה ,פעילויות
אינטראקטיביות בטוחות ומהנות כרגעי למידה מאפשרות לקדם חינוך מקוון בטוח ותואם גיל לכל קבוצות הגילים,
16

כולל תמיכה באוריינות תקשורתית ובזיהוי תכנים חיוביים ושירותים תומכים .יש צורך במחקר נוסף וביצירת כלי
מחקר מתאימים כדי לבחון את החוויות המקוונות של הילדים בגיל הרך וניסיונם (שם).

 3.2אוריינות תקשורתית
דור הלומדים החדשים צורך את המדיה באופן יומיומי לשם יצירת קשרים חברתיים ושימורם ,אך גם
כביטוי ליצירתיות :יצירת סרטונים ,עריכת תמונות וקטעי מוסיקה ,הכנת מצגות מולטימדיה והעלאת תכנים
מקוריים ) .)Rosen, 2010על אף הטענה שמדובר בדור שאינו רהוט בקריאתו לאור השימוש בקיצורי מילים
ובדימויים ,טוען רוזן (שם) שילידי דור ה Z-כותבים יותר מכל דור אחר ,הם מתעניינים בתהליך הכתיבה ובתוצר
הסופי ,מעדיפים לעבוד באופן עצמאי ולהגיש תוצר סופי בתאריך היעד ללא מועדי ביניים שמפריעים בתהליך
העבודה.
בעוד שבשנת  2000תשעה מתוך עשרה לומדים בני  )89%( 15דיווחו על גישה לאינטרנט מהבית
בממוצע במדינות ה ,OECD-בשנת  2009פחות מ %1-בקרב בני ה 15-במדינות ה OECD-דיווח על כך שלא
השתמש מעולם באינטרנט .במדינת ישראל נמצא ש 93%-מקרב הלומדים החדשים בני  19-9שנים עשו שימוש
באינטרנט (בוניאל-נסים ודולב-כהן .(2013 ,מעניין לציין כי נמצאה קורלציה גבוהה בין רמת הביצועים האקדמיים
ובין השימוש במחשב בבית לעומת השימוש במחשבים בבתי ספר בקרב תלמידים במדינות הIstance ( OECD-
.)& Kools, 2013
מרבית המחקרים על אודות אוריינות תקשורתית של הלומדים החדשים נעשו בקרב תלמידי כיתות
גבוהות בבתי ספר תיכוניים או בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ( ;Cabero & Llorente, 2008
 .)Larraz, 2013; Gros & Forés, 2013; Sendìn, Gaona & García, 2014לאור זאת ,ראוי לציין מחקר
שנעשה בקרב תלמידים בכיתות ב'-ו' בבתי ספר יסודיים ציבוריים ופרטיים בספרד ( ,)n=678שבחן את מאפייני
השימוש באמצעים טכנולוגיים וזמן המחשב של התלמידים .ממצאי המחקר מצביעים על שימוש תדיר במכשירים
חכמים :במחשבים ,בטאבלטים ,בטלפונים ניידים ובמחשבים ניידים (תרשים  .)2מכאן שהתלמידים שולטים
בשימוש במגוון מכשירים טכנולוגיים בחיי היומיום שלהם .כך למשל 82.7% ,מתלמידי כיתות ב' שהשיבו לשאלון
המחקר ,ציינו שהשתמשו ביותר ממכשיר דיגיטלי אחד ,ואילו בכיתה ו' 96.9% ,מהתלמידים השיבו שהשתמשו
ביותר ממכשיר אחד .מרבית התלמידים ציינו שלמדו להשתמש במכשירים אלו מבני משפחתם ( ,)68%ובאופן
עצמאי .רק  19.2%מהתלמידים השיבו שלמדו להשתמש במכשירים טכנולוגיים הודות למורים שלהם.
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שימוש במכשירים דיגיטליים

74.30%

75.70%

77.30%

54%

מחשבים ניידים

טלפונים ניידים

טאבלטים

מחשבים

שימוש במכשירים דיגיטליים

תרשים  :2שימוש ילדים בבתי ספר יסודיים בספרד במכשירים דיגיטליים.
(נתונים לקוחים מתוך(Escoba, Castro-Zubizarreta, & Fandos-Lgado, 2016 :

המחקר מציין כי לרוב בבתי התלמידים יש מחשבים ולכן השימוש הרב ביותר במחשבים נייחים נפוץ
יותר בכיתות הנמוכות מאשר בכיתות הגבוהות .מרבית התלמידים משתמשים ביותר ממכשיר חכם אחד
( 96.9%מתלמידי כיתות ו') .מרביתם רכשו ידע טכנולוגי מבני משפחתם ( )68%או באופן עצמאי ,בעוד שרק
 19.2%למדו להשתמש במחשב בסיוע מורים .תלמידים מאזורים כפריים נטו ללמוד יותר ממורים ()21.2%
לעומת תלמידים מאזורים אורבניים ( .)16.9%זאת ועוד ,תלמידים מסביבה עירונית נטו ללמוד יותר מבני
משפחה ( )78.9%לעומת תלמידים מסביבה כפרית (Pérez-Escoba, Castro-Zubizarreta, & ( )59%
.)Fandos-Lgado, 2016
מבחינת השימוש באינטרנט ,מספק המחקר את הנתונים הבאים:


 34%מתלמידי כיתות ב' העידו שהם משתמשים באינטרנט כבר למעלה משנה;



 30%מתלמידי כיתות ג' השיבו שהם גולשים באינטרנט כבר למעלה משלוש שנים;



 22%מתלמידי כיתות ד' 26% ,מתלמידי כיתות ה' ,ו 16.4%-מתלמידי כיתות ו' גולשים
באינטרנט כבר למעלה מחמש שנים.

הפעילות המקוונת הנפוצה ביותר היא משחק ,ואחריה חיפוש מידע ,וחיפוש אחר קטעי מוסיקה או וידאו.
בכל פעילות כזו נעשה שימוש במכשיר אחר:


משחקים וחיפוש קטעי מוסיקה ווידאו מתבצעים לרוב בטאבלט;



המחשב משמש לחיפוש מידע באינטרנט ,להכנת שיעורי בית ,וכן לצפייה בסרטים;



הטלפון הנייד משמש לשיחות עם חברים ,לצ'אטים ולאימיילים.

יחד עם זאת ,על אף השליטה בשימוש בכלים דיגיטליים ,בבחינת פיתוח מיומנויות דיגיטליות בקרב
תלמידי בית ספר יסודי נמצא שרק  5%מהתלמידים היו ברמת מיומנויות מתקדמת בעוד ש 22.5%-לא הפגינו
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מיומנויות דיגיטלית כלל .מכאן מסיקים החוקרים שאין הלימה בין החשיפה לשימוש במדיה ובטכנולוגיה ובין
פיתוח מיומנות דיגיטלית ,זאת בניגוד לקביעה הקודמת בנוגע לדור הילידים דיגיטליים .ממצא זה מדגיש את
הצורך בשיפור האוריינות התקשורתית של הלומדים החדשים ,שכן לעומת הדעה הרווחות ש"דור ילדי העידן
הדיגיטלי" מסוגלים לגלוש ללא מאמץ ברשת ,ממצאי מחקר זה מצביעים כי לא זו תמונת המצב .תלמידים רבים
אינם מסוגלים לפעול באופן יעיל במרשתת ,למשל במציאת עמודים או בהתמצאות בסביבה הדיגיטלית .החצץ
הדיגיטלי ניצב בהקשר זה בשל העדר כישורים דיגיטליים ולא בשל העדר גישה למכשירים או לאינטרנט (Pérez-
.)Escoba et al., 2016
למסקנה זו מגיע גם גולברג ( ,)2017שמציין כי דור הלומדים החדשים מתאפיין באוריינות מידע נמוכה,
מהירות חיפוש המידע שלו מגיעה על חשבון הערכת המידע ,יש לו הבנה מועטה בנוגע לצרכי המידע ,ואין לו
אסטרטגיות חיפוש יעילות .מסקנות אלו מאששות את קביעות דוח הוריזון משנת  ,2014שהצביע על מחסור
במיומנויות דיגיטליות בקרב תלמידים באירופה (.)Johnson et al., 2014

 3.3תפקיד המדיה החברתיות בחיי דור הZ-
המדיה החברתיות מהוות נדבך חשוב בחיי הלומדים החדשים .הן מספקות מרחב להיפגש ולחבור
ללומדים אחרים .הרשתות החברתיות התפתחו בעשור האחרון למערכת של אתרים ושירותים ,העומדים בליבה
של התרבות העכשווית ,הן מספקות הזדמנויות ליצירת קשרי חברה ,לעדכונים ,לחלוקת מידע ולבילוי עם לומדים
אחרים בני גילם .מדובר גם בהלך רוח תרבותי שהופיע באמצע שנות האלפיים כחלק מתופעה טכנולוגית ועסקית
שכונתה  5.(Boyd, 2014) web 2.0הלומדים החדשים עושים שימוש במדיה כדי לבטא בגלוי את האוטונומיה
שלהם ולחבור לבני דורם .הם יוצרים ציבורים מרושתים ( :)networked publicsזהו מרחב שבנוי באמצעות
טכנולוגיות מרושתות וקהילה מדומיינת ,שנוצרת כתוצאה מחבירת אנשים ,טכנולוגיה ופרקטיקות במרחב זה.
לעומת מרחבים ציבוריים אחרים ,מרחבים אלו מציגים אתגרים והזדמנויות חדשות:


עמידות ( :)persistenceמשך הזמן שביטויים ותכנים מקוונים שורדים במרחב המקוון משתנה ,אולם
הלומדים החדשים אינם מודעים להיבט זה של המידע שהם מעלים למרשתת.



נראות ( :)visibilityהקהל הפוטנציאלי שעד לתכנים אלו .העדר מודעות לקהל היעד לתכנים המועלים
מעורר את החשש לפגיעה אפשרית.



נפיצות ( :)spreadabilityהקלות בה תכנים מועברים מעוררת אתגר נוסף ,שכן בלחיצת מקש או
הקלקה מועבר מידע רגיש ואישי ומופץ לכל עבר.



נגישות החיפוש ( :)searchabilityהיכולת לאתר מידע כרוכה בחוסר מיומנות להעריך ולאמוד את
אמינות המידע שאותר.

מחקר שנערך בישראל בקרב תלמידים בני  10-12משני בתי ספר באזור הצפון ,המגיעים ממעמד חברתי
כלכלי בינוני-גבוה ,ושהתמקד במאפייני השימוש ברשת החברתית פייסבוק ,מצא שעל אף גילם הצעיר של

 5המדיה החברתיות ( )social mediaכוללות אתרים ושירותים שצצו בתחילת שנות האלפיים ,כולל אתרי רשתות חברתיות,
אתרים לשיתוף קבצי וידאו ,פלטפורמות לבלוגינג ,וכלים נוספים שמסייעים למשתמשים ליצור ולחוק את המידע שהם
יוצרים.
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המשתתפים מהגיל המותר לפתיחת חשבון פעיל ברשת זו ,העידו משתתפי המחקר שהם בעלי כרטיס פעיל,
אליו הם נכנסים לפחות פעם אחת במהלך יומיים (בוניאל-נסים ודולב-כהן .)2013 ,התלמידים תיארו את
פעילותם ברשת כאינטראקציה חברתית או כפעילות לשעות הפנאי המסבה להם הנאה .תלמידים שלא היו
פעילים במדיה תוארו על ידי חבריהם כבלתי מעודכנים .הפעילות המקוונת
סייעה ליצירת תקשורת בין-אישית בין חברים ופיתוח כישורים חברתיים לצד התעלמות מהאיסורים
החוקיים או הטכניים .החוקרים מציינים את העדר הפיקוח ,ההדרכה או ההכוונה הבוגרת והאחראית בהתנהלות
זו ,ואת חשיבות המעורבות של אנשי חינוך וטיפול בחיי הצעירים בהקשר של פעילותם באינטרנט .זאת ועוד,
העדר הכוונה אינו מאפשר למורים ולמטפלים להתערב ולהעצים התנהגויות חיוביות או לזהות תלמידים אשר
נופלים קרבן לבריונות ברשת ,לתמוך ולטפל בהם.

 3.3.1שיתופיות ולמידה ברשתות החברתיות
קיימת מחלוקת בנוגע לתרומתן של הרשתות החברתיות ללמידה .יש הרואים ברשתות החברתיות
מרחב לבילוי בזמן הפנוי לצרכי מיצוב עצמי ,וליצירה ושמירה על קשרים חברתיים ,בנפרד מן הלמידה .מנגד,
יש הרואים ברשתות החברתיות מקור חדשני ללמידה אשר יכול לחולל שינויים בקרב הלומדים בנוגע ליצירת
ידע ,שיתופו עם אחרים ואף לתרום לעבודת צוות .במובן זה ,הרשתות החברתיות תורמות לשינוי התפיסה
המסורתית כי למידה הינה תהליך לינארי עם היררכיה ברורה של בעלות הידע ,אל תפיסה של למידה קהילתית
המתארגנת באופן אוטונומי על-ידי הלומדים החברים ברשתות בוחרים בנושאים המעניינים אותם ,משתפים
פעולה ליצירת ידע ,ללא השגחה או הובלה של מורה ( & Asterhan & Bouton, 2017; Rosenberg
.)Asterhan, 2018
מחקר שנערך בישראל ,בחן את מידת השיתופיות של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים בני דור הZ-
ברשתות חברתיות (פייסבוק וווטסאפ) ומצא כי הנוער אימץ סביבה זו ללמידה מעבר לבילוי בשעות הפנאי
( .)Asterhan & Bouton, 2017השימוש הרווח ברשתות היה:


שיתוף עמיתים של מידע ארגוני ולוגיסטי (מידע אודות שיעורי בית ,זמני הגשה ,מפגשים ועוד);



שיתוף בידע שהמורים יצרו (צילומי הלוח במהלך השיעורים וחומרים שהוגשו על-ידי המורים);



תמיכה הדדית למידה (שאלות ותשובות ממוקדות בבעיה מסוימת).

החוקרים מדגישים כי למעשה שיתופיות זו אינה שונה מן השיתופיות שהייתה קיימת עוד לפני העידן הדיגיטלי,
אולם הטכנולוגיה מאפשרת שיתופיות בקלות גדולה יותר ,ביעלות רבה יותר ולכן מידת השיתופיות גדלה והיקף
המסתייעים בה התרחב .שיתופיות זו מערבת לעיתים את המורים ,ולעיתים מתקיימת במקביל בשתי קבוצות
האחת עם המורה והשנייה בלעדיה (.)Asterhan & Bouton, 2017; Rosenberg & Asterhan, 2018
התלמידים ציינו את היתרונות בשיתופיות באמצעות יישומון ה"ווטסאפ" אשר כללו תקשורת עם המורים גם
לאחר תום שעות הלימודים בבית הספר ,אפשרויות לשיתופיות פרטית או קבוצתית ,כך שלעיתים מענה לתלמיד
אחד עשוי לסייע לשאר חברי הכיתה .החסרונות אשר התלמידים מנו כללו הצפת מידע ( Information
 ,)overloadהעדר שיח עם תלמידים להם אין ווטסאפ ולחץ חברתי המופעל על חברי הקבוצה.
מחקר נוסף שהתמקד בסטודנטים להוראה במכללה אקדמית לחינוך מצא כי השיתופיות בקרב
הסטודנטים מאופיינת בקבוצות השונות בגודלן ,ממספר משתתפים קטן של כמה סטודנטים ועד לקבוצות ענק
הכוללות עשרות אלפי משתתפים ( .)Bar-Tal & Asterhan, 2017הרכב הקבוצות גם כן משתנה ,לעיתים
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הקבוצה כוללת סטודנטים בלבד ,לעיתים המרצה נוכח ולעיתים אף מורים המלמדים בכיתות .הסטודנטים
משתפים סיכומי שיעור ,חולקים משימות עצמיות לפני הגשה לביקורת הדדית או להעתקה ומערכי-שיעור.

 3.4ציפיות הלומדים החדשים משימוש בטכנולוגיות במערכת החינוך
דוח מטעם הארגון לשיתוף פעולה וסיוע כלכלי ( ,)OECDשעסק בלומדים החדשים ( New Millennium
 )Learners; NMLהתמקד גם בציפיותיהם מבחינת הטמעת השימוש במדיה הדיגיטליים במערכת החינוך
( .)Istance & Kools, 2013מסקנות החוקרים בדוח זה היו שציפיות דור הלומדים החדשים ביחס לשימוש
בטכנולוגיה במערכת הלימוד הפורמלית אינן שונות באופן מהותי מציפיות של דורות קודמים ממערכת החינוך.
זאת ועוד ,הלומדים החדשים אינם חשים תמיד בנוח עם שימושים חדשניים של טכנולוגיה על אף שליטתם בכלים
דיגיטליים .הם מצפים שהטכנולוגיה תהיה מקור למעורבות בלמידה כך שתהיה מעניינת יותר ורלוונטית ,והם
מקווים כי היא תהיה אמצעי לביצוע מטלות הלימודים באופן נוח ויעיל יותר.
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 .4תכני לימוד וכלים רצויים להכשרת הלומדים החדשים למציאות המאה ה21-
הספרות המקצועית על תכני הלימוד הנחוצים להכשרת הלומדים החדשים לעולם התעסוקה ולכישורים
הדרושים במאה ה 21-מדגישה את חשיבות הקניית כישורים מסדר חשיבה גבוה כמו כישורי חשיבה ביקורתית.
כמו כן ,בשל היותם משתמשים קבועים במדיה הדיגיטליים ,חשוב לפתח בקרבם את יכולת הבנה בנוגע להטיה
הקיימת בפרסומים במרשתת ואת היכולת לאמוד טיב המידע ואמינותו .הקניית כישורים טכנולוגיים חשובה אף
היא ,למשל כיצד מחשבים ומכשירים חכמים פועלים ,מהן מערכות המיחשוב ,וכיצד בנויות הרשתות החברתיות,
זאת כדי להפוך את הלומדים החדשים למשתתפים פעילים ,מודעים ותורמים למרחב במקוון .כך למשל ,בויד
( )Boyd, 2014מדגישה כי חשוב להסביר לבני דור ה Z-שאלגוריתם הוא לא מרכיב ניטרלי ,אלא מתוכנת על
ידי מהנדסים .על בסיס למידת מכונות ,נעשה שימוש במידע שנאסף וניתוח למידה במטרה להפיק תוצאה
מסוימת.
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בויד מצביעה על דרך מקוונת להפוך את הלומדים לפעילים באמצעות הוויקיפדיה ,אחד מן המקורות
הראשוניים לאיסוף מידע עליו נשענים תלמידים רבים הוא ויקיפדיה ,זאת על אף המוניטין המפוקפק שלו בעיני
מורים רבים ואנשי אקדמיה .הדעה הרווחת היא שאנציקלופדיה ללא עלות ,הניתנת לעריכה על ידי כל אחד,
מלאה באי דיוקים ובמידע שגוי .נטייתם של התלמידים להשתמש במקור ראשוני זה מחזקת ספקות אלו של
המורים ,אשר מתעלמים מהפוטנציאל הלימודי של כלי זה .אולם האם אי אפשר לעשות שימוש נבון בוויקיפדיה
ככלי חינוכי? לעומת מקורות מידע אחרים כמו אנציקלופדיות וספרים מאת כותבים בעלי שם ,בוויקיפדיה
ההיסטוריה של הכותבים חשופה לכל ,ועלעול בדף "ההיסטוריה" של עמוד מסוים במרשתת יוביל את הקורא
לבחון האם בוצעו עריכות בערך מסוים ,מי ביצע זאת ומה נערך בדיוק .הנתונים על אודות תהליך עריכת הערך
גלויים לכל .כך למעשה ,ויקיפדיה אינה רק תוצר של ידע ,אלא גם תיעוד של תהליך יצירת הידע והפצתו .במרבית
המוסדות החינוכיים ,מוציאים לאור ומומחי תוכן קובעים במידה רבה מה התלמידים יקראו ,ואין עוררין על כך
שמידע מסוים הוא מדויק או לא .בנוסף לכך ,מורים מניחים שמקורות מידע מסוימים הם אמינים והתלמידים
מתייחסים למקורות אלו כעובדה מוגמרת .ראוי לזכור כי גם בספרי לימוד הנחשבים למקור מידע מוסמך ,המידע
עלול להיות לא מדויק ויש לזכור שספרי לימוד מתיישנים במהירות רבה יותר מזו שבה מסוגלים בתי ספר להחליף
אותם.
לעומת זאת ,ויקיפדיה (על אף הביקורת האקדמית) מציעה פלטפורמה לבחון כיצד ידע מתפתח ומקבל
מענה .למרבה הפליאה ,מרבית המשתמשים בוויקיפדיה אינם מכירים את דף ההיסטוריה בקשר לעריכת ערך
מסוים .אף אחד לא הכשיר עד כה את התלמידים לחשוב על ויקיפדיה כמסמך בהתפתחות החושף איך אנשים
מיצרים ידע .שימוש בוויקיפדיה ככלי לימודי יכול ללמד את הלומדים החדשים כיצד לאמוד את מקורות המידע
שלהם ולהבין כיצד מפיקים ידע (שם).
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לסקירת מידע בנושא השימוש בנתוני עתק על אודות לומדים באמצעות מערכות לניתוח למידה ,ראה :רן ,ע' (.)2018

שימוש בנתוני עתק ( )Big Dataלניבוי הצלחה של תלמידים בבתי ספר ובאקדמיה .ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת).
תל-אביב :הוצאת מכון מופ"ת.
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מורים נוטים לראות בלומדים החדשים כתלמידים המאתגרים ביותר ,בעלי הלך רוח של היפרטקסט
( :)hypertext mindsetהם נוטים לקפוץ מפעולה לפעולה ,מאדם לאדם .מעבר לכך ,הם זקוקים למשוב תמידי
ולדעת שהתמיכה קיימת עבורם .לאור זאת ,יש להטמיע תכני למידה שאינם בהכרח מועברים באופן לינארי עם
העדפה למישחוק ,לניסוי ולטעייה כמטפורה לתהליך הלמידה .הדגש אם כך צריך להיות יותר על עשייה ופחות
על ידע ( .)McCrindle, 2009בפרקים הבאים נתמקד בפערים בין תפיסות הלומדים את עצמם ותפיסות אנשי
ההוראה והמערכת ביחס לדור הלומדים החדשים וננסה לענות על השאלה האם ניתן לגשר על פערים אלו
באמצעות אסטרטגיות ופרקטיקות הוראה חדשות.

7

 7לסקירת מידע בנושא חומרי לימוד חדשים ,ראה :רן ע' ,וייס ,ד ',ויוספסברג-בן יהושע ,ל' )). 2018השינויים הרצויים בחומרי
הלימוד במערכת החינוך במאה ה . 21-סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת וועדת המומחים של האקדמיה הלאומית
למדעים בנושא "התאמת תכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה. 21-תל אביב :הוצאת מכון מופ"ת.
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 .5אופני למידה והוראה
הדרך בה מועברים תכני הלימוד המסורתיים והחדשניים בבתי ספר משפיעה על תהליך הלמידה של
הלומדים החדשים .במרבית המקרים קיים עדיין פער רב בין תפיסות הלמידה וההוראה של מורים ומרצים ובין
תפיסות הלמידה וההוראה של דור הלומדים החדשים 8.שינוי פרדיגמטי ראשון הוא מתפיסת למידה ממוקדת-
קוריקולום לתפיסת למידה-ממוקדת תלמיד .באופן זה ,כדי לקדם גישות למידה מעמיקה (,)deeper learning
שיעודדו חשיבה ביקורתית ,שיתופי פעולה ,למידה עצמית ,למידה פעילה ,ופיתוח רעיונות עצמאיים ,על מורים
לשנות את שיטות ההוראה שלהם כך שיכללו אסטרטגיות המעודדות חקר עצמי .בנוסף ,מורים צריכים להכיר
בידע שהתלמידים מביאים עמם לכיתה ולסייע להם לשלב ידע זה בידע חדש שנרכש כדי ליישם במצבים חדשים,
להעניק להם ביטחון במציאת הפתרונות שלהם .למשל באמצעות למידה מבוססת פרויקטים ( project-based
 .)learningהארגון העולמי ) New Pedagogies for Deep Learning (NPDLחבר לכ 1000-בתי ספר בעשר
מדינות שונות כדי לבסס את הידע בנושא למידה מעמיקה ואופני הלמידה הרצויים ( Freeman, Adams
.)Becker, Cummins, Davis, & Hall Giesinger, 2017
העובדה כי הלומדים החדשים מבלים את מרבית שעות היממה בחשיפה למדיה חוץ משינה ונהנים
מגישה למידע מכל מקום ובכל עת מהמכשירים הניידים מעצבת את אופני הלמידה של דור זה .אחד מאופני
הלמידה הבולטים הוא למידה מתצפית ומהתנסות ולא מקריאה או האזנה .בהקשר זה יש לציין כי משך הקשב
הממוצע של דור זה הוא שמונה שניות לעומת שתיים-עשרה שניות של קשב של ילידי דור המילניום ,הפרעת
קשב נרכשת זו ,לפי שאטו וארווין ( ,)Shato & Erwin, 2016נובעת משינויים שכליים התורמים להבנת דימויים
ויזואליים מורכבים לאור השימוש במדיה .מכאן שגישות הוראה ויזואליות יותר אפקטיביות מגישות הוראה
אחרות.
לדעת החוקרים ,שיטות ההוראה המותאמות לדור הלומדים החדשים צריכות לכלול:


שימוש בטכנולוגיה ניידת ובאפליקציות כשניתן;



שימוש בקטעי קריאה שניתן לבצע במכשירים חכמים;



עידוד שיתופי פעולה באמצעות שימוש באתרי רשתות חברתיות כמו פייסבוק ,טויטר ,בלוגים או קבוצות
דיון;
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חיזוק הקניית מושגים באמצעות סרטוני יוטיוב;



שימוש במשחקים אינטראקטיביים כמו  Kahootאו ;Socrative



רפלקציה באמצעות צילומי וידאו של הלומדים ,דיווח עצמי וניתוח;



מטלות קריאה רק בקשר למידע הנחוץ;

על הרחבה בנושא שינוי תפיסת הלמידה בעידן הדיגיטלי ,ראה:
Retrieved from:

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age.

http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm
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העברת דיונים על סובלנות והכלה;



עידוד עבודה קבוצתית שתתמקד בדעות שונות;



שימוש בכלים נרטיביים וסיפוריים כדי ללמד על הרקע השונה של כל תלמיד ותלמיד.

הלומדים החדשים מורגלים בטכנולוגיות דיגיטליות עדכניות והם נוטים להיות בעלי סף סבלנות נמוך כלפי מי
שאינו תופס במהירות את הנסיבות המשתנות תמידית .מכאן ,שחשוב שהפיתוח המקצועי של המורים יכלול
מידע בנוגע לשימוש בטכנולוגיה חדשות ,כולל אסטרטגיות הוראה חדשניות הכוללות שימוש בכלים טכנולוגיים
שונים .כך לדוגמה ,שילוב של מישחוק ומשחקים מבוססי רשת הופכים את תהליך הלמידה למהנה ומעודדים
חשיבה ביקורתית .מאחר והלומדים החדשים מורגלים במשוב מידי ,מורים יכולים לכוון במשחקים אלו את זמן
השהיית המשוב שלהם בהתאם .מישחוק ,משחקים וסימולציות הוכחו כאסטרטגיות למידה המשפרות את
מעורבות התלמידים ואת תוצאות הלמידה בהקשרים חינוכיים שונים ( García, Navarro, Rodríguez,
 .)Fernández, & Freixes, 2013אסטרטגית הוראה אחרת היא שימוש בסרטוני יוטיוב כדי להקנות מושגים:
תלמידים יכולים לקבל מטלה לחפש או להכין סרטון וידאו על נושא מסוים הנלמד בכיתה .בכך ,יש גם יתרון
לפעילת קבוצתית שתכלול הכנת סרטון שכזה ,ולניתוח הסרטון בכיתה מעודד תקשורת וחשיבה ביקורתית
(.)Shato & Erwin, 2016, 2017
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שאטו וארווין ( )Shato & Erwin, 2017מציינים את הפער בין דור המורים לדור הלומדים החדשים ואת
העדר ההבנה הטכנולוגית מטעם המורים ,אשר פוגמת בהוראה של בני דור זה .כמו דור המילניום לפניו ,גם דור
ה Z-מורגל בסביבה טכנולוגית משתנה במהירות ,בריבוי משימות ובנדידה בין מכשירים חכמים שונים .הלומדים
החדשים מסוגלים לשחק במשחקי וידאו ,לצפות בטלוויזיה ,להיות ברשת החברתית ולהשלים שיעורי בית בו
בעת .מורים ומרצים עשויים לפרש התנהגות זו כחוסר תשומת לב בשיעורים .שינוי גישת ההוראה הדרוש כולל
מעבר מהוראה בכיתות מסורתיות עם מבנה מסורתי של הרצאות פרונטליות ,שאינו תואם עוד לסוג אוכלוסייה
זו ,לשימוש בשיטות חדשניות כמו "הכיתה ההפוכה" ,וללמידה פעילה המאפשרת לתלמידים להשתתף באמצעות
חקר מקרים ,פרויקטים קבוצתיים ,הצבעה מקוונת ,שימוש בבלוגים ,או מטלות של חשיבה ביקורתית .שימוש
בכלים נרטיביים או סיפור סיפורים יכולים לשמש בדיון המציג דעות שונות וזוויות ראייה מגוונות.
מעבר לכך ,שאטו וארווין (שם) גורסים שיש לעודד תלמידים להשתמש במכשירים הדיגיטליים שלהם
בכיתה כאסטרטגיה לערב תלמידים בתהליך הלמידה .מורים למשל יכולים לעודד תלמידים למצוא אתרי אינטרנט
מתאימים לנושאי המחקר או לחלוק מידע זה עם הכיתה .שימוש ברשתות חברתיות כמו טויטר מאפשר
לתלמידים ליצור קשר זה עם זה וכן לשלוח רפלקציות ותשובות .אסטרטגיות הוראה אלו הופכות את תהליך
הלמידה למהנה ומגבירות את המוטיבציה של הלומדים.
המחסום העיקרי העומד בפני מורים בבואם ללמד את הלומדים החדשים הוא העדר ידע וכישורים
טכנולוגיים ,לצד גישות ואמונות מגבילות בנוגע לשימוש בטכנולוגיה .הלכה למעשה ,התלמידים מוכשרים יותר
ממוריהם בשימוש היומיומי במדיה ,שעיצבו את אופיים :את אופני החשיבה והתקשורת ,את תפיסת הלמידה,
9

למידע נוסף ראה גם :רן ע' ,וייס ,ד' ,ויוספסברג-בן יהושע ,ל' ( .)2018השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת

החינוך במאה ה.21-

סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת וועדת המומחים של האקדמיה הלאומית למדעים בנושא

"התאמת תכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה .21-תל אביב :הוצאת מכון מופ"ת.
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הצורך בשליטה ,הערכים החברתיים והאישיים (  ,)Gu, Zhu, & Guo, 2013גם אם אינם בקיאים באופני הערכת
המידע ואמינותו .קושי נוסף נובע מטיב הקשר המקוון בין מורים ותלמידים במרחב הדיגיטלי לאור צרכי הלמידה
החדשים .סוגיות אתיות ומוסריות רבות עולות מן השימוש המרשתת כמו החשש מפגיעה בפרטיות ,שחיקה של
מעמדם של המורים ,וסכנה לפיתוח קשרים בלתי ראויים ופגיעות הדדיות ( שוורץ ,רוזנברג ,ואסטרחן.)2017 ,
מק'קרינדל ( )McCrindle, 2009מציע ארבעה עקרונות למיסוד יחסי המורים/תלמידים בעידן הדיגיטלי,
אותם הוא מכנה ארבעת עקרונות ה:R-
 .1עקרון האמינות ( - )Realשמירה על סגנון תקשורת אמין ועל אמינות המורים .הלומדים החדשים אינם
מצפים ממורים שידעו הכל על סגנון החיים שלהם או על התרבות העכשווית ,אך הם מחפשים הבנה
וכבוד ,ומעניקים חשיבות רבה לשקיפות.
 .2עקרון הרלוונטיות ( – )Relevanceתוכן הלימודים צריך להתאים לתחומי העניין שלהם ,אך גם הסגנון
חשוב :הבנה של סגנונות התקשורת של הלומדים החדשים תסייע למורים בפרקטיקות ההוראה שלהם.
 .3עקרון מתן המענה ( – )Responsiveככלל ,מערכת החינוך יכולה להיות ממוקדת-מורה ,ממוקדת-
תוכנית לימודים או ממוקדת-תלמיד .מערכת הממוקדת בתלמידים שומרת על ארבעה אלמנטים של
תקשורת חיובית :עניין ,הנחייה ,אכפתיות ומתן השראה .בהקשר זה יש להדגיש כי הטכנולוגיה אינה
מהווה תחליף להוראה פרונטלית ,וכי חשוב האיזון בין הוראה של תכנים מסורתיים (קריאה ,כתיבה,
חשבון ,חשיבה לוגית ,הבנת הנקרא/רעיונות של העבר) והוראה של תכנים עתידיים (כישורים וידע
בהתאם לצרכי הזמן והתעסוקה) באמצעות שיטות הוראה המתמקדות בתלמיד.
 .4עקרון הסביבה הבונה ( - )Relationalהתקשורת עם דור זה דורשת יותר מתוכן טוב ,יש צורך
בפתיחות ,ביצירת סביבה בונה למעורבות עם הידע ,ביישומו ובהשראה שיעודדו למידה.
הקניית מיומנויות למידה יכולה להתמקד בשלושה סוגים שונים של כישורים נדרשים :מיומנויות קוגניטיביות,
רגשיות וחברתיות-תרבותיות:


במישור הקוגניטיבי :הלומדים החדשים חשופים לכמויות מידע רב ועליהם לדעת כיצד לחפש ,לסנן,
לנתח ולשלב מידע .מורים יכולים לסייע בהקניית מיומנויות לניהול ידע ,לבניית ידע ולפיתוח כישורי
פתרון בעיות ,ניתוח ביקורתי ויצירתיות .מעבר לתוכן המידע החדש ( ,)whatבאחריות המורים ללמד
כיצד ,מתי והיכן נאגר המידע ונערך (.)how, when & where



במישור הרגשי :מורים יכולים לסייע בהקניית ערכים כמו אחריותיות ,תפיסה עצמית (self-
 ,)conceptionזהות עצמית וערך עצמי הנחשבים כחיוניים להצלחה בלמידה ,ליצירת תחושת בטחון,
למכוונות עצמית ( ,)self-directednessולמסוגלות עצמית (.)self-efficacy



במישור חברתי-תרבותי :אינטראקציות מקוונות של לומדים חדשים עם אנשים מתרבויות שונות ומרקע
שונה ,מסייעת לבניית ידע חדש על ידי חלוקת ידע ורעיונות מעבר לגבולות הזמן והמרחב שלהם .מכאן
שיכולת תקשורת וכבוד לשונות הם ערכים חשובים ומורים יכולים לסייע בהקנייתם במערכת החינוך.

כפי שנדגיש בהמשך ,דרוש שינוי של פרקטיקות ההוראה כדי להקנות את המיומנויות הללו ,אולם גם סביבות
הלמידה צריכות להיות מותאמות לכך .מערכות החינוך תצטרכנה להגדיר את רמות הביצועים האינטלקטואליים
והחינוכיים הנדרשות באופן מדויק יותר (שם).
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האינטרנט הפך מידע סטטי ות קשורת חד כיוונית לחוויות אינטראקטיביות ,והוביל לשינוי פני החברה.
כתוצאה מכך גם אופני הלמידה וההוראה השתנו .מורים חשים לחץ להגביר את זמן הפעילות בקבוצות ובמערכת
ההשכלה הגבוהה מרצים טוענים כי קיצור משך השיעורים והתעלמות מסטודנטים המבצעים ריבוי משימות
במכשירים הניידים שלהם פוגעים בתפקידם .מנגד ,טוענים פיירטג וברג ( )Feiertag & Berge, 2008כי עבור
הסטודנטים בני דור ה Z-הרצאה פרונטלית אינה מספקת ,שכן העברת עובדות ומידע בשיעור אינה מהווה תהליך
למידה בפני עצמו בעיניהם .פערים אלו בין דור הלומדים החדשים ובין דור המורים והמרצים ,הנובעים משינוי
מעמדו של המורה ,עומדים למכשול בכל הקשור להקניית מיומנויות המאה ה ,21-וחשוב להכשיר אנשי הוראה
שיכירו את פרופיל התלמידים ואת אופן חשיבתם ).)Akçam Yalçin & Izgi, 2014
שיטת למידה והנחייה הדדית ( )reciprocal practiceיכולה להתאים יותר משיטת הוראה לינארית
ופרונטלית ,שכן היא מאפשרת חלופי מידע באמצעות זרמי למידה חדשים ומתמשכים העוברים בין הלומדים
ואנשי ההוראה .זאת ועוד ,המעבר מלמידה ממוקדת-מורה או ממוקדת-תוכן ללמידה ממוקדת-תלמיד מאפשרת
לבנות תוכנית לימודים גמישה יותר ,שניתן לשנות בה תכנים ופעילויות בהתאם לתחומי העניין של התלמידים,
להתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות ,למצבים ולאירועים אקטואליים ועוד .בעולם העדכני ,המתאפיין
בתנודתיות ,אי ודאות ,מורכבות ועמימות ,10תוכנית לימודים סטטית ולינארית לא מסוגלת יותר לספק מענה
לצרכי הלומדים ואינה מעניקה מידע רלוונטי .פדגוגיה גמישה עשויה להעצים את הלומדים ,ולסייע להם לפתח
ולהתאמן על הכישורים החיוניים והעבירים הנדרשים למאה ה .)Boyko-Head, 2018) 21-זאת ועוד ,הכרה
ביתרונות הטכנולוגיה יכולה לסייע לשפר פדגוגיות מסורתיות וליצור אמצעים חדשים כדי לסייע ללומדים ללמוד.
במציאות העכשווית ,בתי ספר רוכשים יותר ויותר מכשירים טכנולוגיים ניידים ויש לחשוב כיצד להכין מורים
להתמודדות עם סביבה כזו .השימוש במכשירים ניידים יכול להוות מודל ללמידה וכן לסייע בתכנון ,הוראה
והערכה של פרקטיקות הוראה (.)Carter, 2018
לבסוף נציין כי ללומדים החדשים יש רצון להיות מעורבים בשינויים מהותיים כדי לטפל בשורשי בעיות
חברתיות ותרבותיות .פרקטיקות למידה והוראה המבוססות על פתרון בעיות או למידה מבוססת פרויקטים ,וכן
טיפול בנושאים מציאותיים במקום בפרויקטים המיועדים ללמידה מחוץ להקשר או לכישורים הנדרשים בעולם
האמתי יכולים לתת מענה לצרכי הלמידה של דור זה .יוזמות כמו Next Generation Science Standards
מציעות למידה מבוססת-פרויקטים ,המתמקדת בפתרון בעיות מציאותיות ומקנה ללומדים את הכישורים
הדרושים להתמודדות עם מציאות המאה ה .)Achieve, 2017( 21-פרקטיקות נוספות שעשויות לקדם למידה
אפקטיבית של דור הלומדים החדשים הן:


עיצוב מטלות הנוטלות בחשבון שתלמידים יעשו שימוש בכישורים ובאסטרטגיות להנגשת מידע ,לפענוח
ולניסוח מסרים חדשים באופן מוסרי וביקורתי;
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ארגון משימות העושות שימוש בטכנולוגיה באופן שיתופי ,כולל פעילות מרושתות;



ארגון פעילויות הכוללות חשיבה ביקורתית כדי להעריך את אמינות ואמיתות מקורות המידע שמצאו;



פיתוח פעילויות לפתרון בעיות באמצעות מקורות טכנולוגיים באופן שיתופי ,משתף ופעיל;



שימוש במישחוק כאסטרטגיית הוראה ,היוצרת מוטיבציה ,מעודדת עבודת צוות ופיתוח ערכים מוסריים.

המציאות בעידן הדיגיטלי מאופיינת באי ודאות ,מורכבות ועמימות וזכתה לכינוי Volatility, ( VUCA World

 .) Uncertainty, Complexity, Ambiguityמציאות זו דורשת היערכות וצורות חשיבה חדשות כדי להתמודד עם האתגרים
הניצבים בעולם משתנה במהירות.
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סימנס ( )Siemens, 2005מציע מספר עקרונות נוספים לשינוי מאפייני ההוראה והתאמתם לדור הלומדים
החדשים:


למידה וידע נובעים מדעות מגוונות;



למידה היא תהליך בו מתהווים קשרים מיוחדים בין מקורות מידע;



למידה עשויה לנבוע גם ממכשירים;



היכולת לדעת יותר חיונית יותר מאשר מה ידוע כבר כעת;



שימור קשרים וטיפוחם חשוב כד לקדם למידה מתמשכת;



היכולת לראות את הקשרים בין השדות השונים ,הרעיונות והמונחים השונים היא מיומנות ליבה;



מידע עדכני ומדויק הוא מטרתו של כל תהליך למידה בעידן הדיגיטלי;



קבלת החלטות היא תהליך למידה בפני עצמו .יש לבחון את הבחירה מה ללמוד ואת משמעות
המידע החדש מבעד לעדשת המציאות המשתנה .ייתכן ומענה נכון היום יהיה שגוי למחרת בשל
שינויים באקלים המידע המשפיע על ההחלטה.

לסיכום ,ההבנה של היסודות המשתנים תמידית בעידן הדיגיטלי צריכה לעמוד בבסיסם של השינויים במאפייני
הלמידה וההוראה של דור הלומדים החדשים.
בחינת מאפייני הלמידה ודרכי ההוראה של הלומדים החדשים בני דור ה Z-מעסיקה את המלמדים
במקצועות רבים גם בתחום ההשכלה הגבוהה .בהוראת מקצוע הסיעוד בקרב סטודנטים בני דור ה Z-למשל יש
דגש על אופיו הזהיר של דור זה שאינו צפוי לקחת סיכונים; על הקושי החברתי לאור השהות בעולם הווירטואלי
יותר מן המציאותי; על טווח קשב קצר ועוד ) .)Chicca & Shellenbarger, 2018בהתבסס על תיאוריית השינוי
של רוג'רס ,כניסתם של מועמדים חדשים למקצוע צריכה לכלול חמישה שלבים:
 .1ידע
 .2שכנוע
 .3קבלה
 .4יישום
 .5אשרור
הפצת הידע אודות מאפייני הלומדים החדשים למנהיגות הארגון באמצעות ישיבות משותפות יכולה להוביל
לשינוי בגישות ההוראה .שינוי זה צריך להתלוות בניתוח מתמשך של דרכי ההוראה הקיימות וזיהוי הפערים.
שינויים פדגוגיים מומלצים כוללים מישוב לבניית הביטחון העצמי ,באמצעות כלים דיגיטליים ויישומונים ,קידום
מקצועי בצעדים קטנים  ,בניית מפגשים אישיים וקבוצתיים בכדי לאמן את יכולת הקשב ,הלמידה ,הביקורתיות
ושמיעת דעות שונות .הטמעה של פדגוגיות חדשניות כגון סימולציות ,מפות מוח ( ,)mindmapsלמידת עמיתים,
"יום בחיים" – ליווי של בעל מקצוע מנוסה למשך יממה ,ולמידה עצמית מקוונת (שם).
מחקר מקביל בתחום הרפואה מתייחס לקשיי התקשורת הבין אישית של בני דור ה Z-ומדגיש את חשיבות
ההכנה של המתמחים ברפואה לשיח עם המטופלים באמצעות משחקי-תפקידים ,תצפיות ורפלקציה
( .)Eckleberry-Hunt, Lick, & Hunt, 2018המלצות החוקרים היא לחזק מאפיינים כמו יכולת פתרון בעיות
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ולמידה פעילה בקרב לומדים ,למשל באמצעות מועדוני קריאה של מאמרים או הכיתה ההפוכה .הרחבת תפיסת
הכיתה ההפוכה גם להתמחות ברפואה מחייבת הוראה של חשיבה ביקורתית והעמדת מקורות מהימנים שעל
המתמחים לקרוא ( .)Toohey, Wray, Wiechmann, Lin & Boysen-Osborn, 2016ניהול הלמידה העצמית
מוצע באמצעות מערכות ניהול למידה כגון  Blackboard, Schoolyו .Canvas-בנוסף יש לקצר את החלק
הפרונטלי בהרצאות (עד  15דקות) ולשלב סימולציות PBL ,ולמידת עמיתים .היות והלמידה הפעילה יכולה
להתרחש בכל מקום בכל שעה יש להתאים את חומרי לימוד לאופנים השונים למידה עצמית בדגם סרטונים,
פודקאסטים ,משחקים ועוד.
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 .6סביבות הלמידה המותאמות למאפייני למידת דור הZ-
השיח המשתנה במונחים של סביבות למידה ולא במונחים של מרחבי בתי ספר או כיתות נובע מכך שהמיקוד
הוא בתהליך הלמידה של הלומדים החדשים .לרוב ,הדגש על הקשר בין המבנה המוסדי וארגון הלמידה מתעלם
מטיב הקשר הזה בעצמו .גישה זו שוללת תצורות שונות של חדשנות או של למידה היברידית או בלתי פורמלית
בהנחה שהמיקום של הלמידה חייב להיות כעת ובעתיד בבתי ספר ובכיתות שבתוכן .אולם המונח "כיתה" מצמצם
את טיב הלמידה ההוליסטי שכן הוא מתמקד בפרקי הלמידה הנערכים בתוך קירות היחידות הללו .סביבת למידה
( )learning environmentהיא צורה ארגונית המאמצת סידורי למידה של קבוצות לומדים בהקשר מסוים ולאורך
זמן .הסביבה יכולה להתקיים בתוך מוסד כלשהו (למשל בתי ספר) ,אך היא אינה חייבת להיות מבוססת-בית
ספר ,בין אם הלמידה מתרחשת שם במלואה או בחלקה (.)Istance & Kools, 2013
בהקשר זה עולה גם המונח סביבות למידה מעורבות ( )Blended learning environmentשאינו חדש
בספרות המקצועית ( .)DuFour & Eaker, 1998; Piaget, 1995; Vygotsky, 1978בסביבה זו ,הלומדים
מעורבים ברמות שונות עם מספר מקורות לימוד (דיגיטליים ,מודפסים ,עמיתים ,מורים) כדי להגיע ללמידה
מעמיקה .מחקרים רבים על חינוך וטכנולוגיה מתמקדים בלמידה ,בחוויות ברמת המיקרו ,בלמידה והוראה של
קבוצות קטנות או של פרטים ,מבלי לנתח את סביבת הלמידה שבה מותאמות הפעילויות החדשניות מבוססות
הטכנולוגיה ) .)Istance & Kools, 2013עבור הלומדים החדשים סביבת למידה מעורבת תורמת ללמידה ,משום
שהיא מותאמת למאפייני הלומדים כמו הרצון לקיים אינטראקציות פנים אל פנים ,גישות פרגמטיות ביחס לפתרון
בעיות ,נטייה להישענות עצמית ולעבודה עצמאית ,לצד יכולת עבודה בצוותים ,וכן נגישות מהירה למקורות מידע
רבים כדי להשיג מטרות ויעדים .הוראה בסביבת למידה מעורבת יכולה לכלול לדוגמה כיתה בה תלמידים עובדים
באופן עצמאי עם המכשירים הניידים שלהם ,לאחר מכן מנהלים דיון בקבוצות קטנות כדי לחלוק את הידע שצברו
באופן עצמאי ודנים בהיבטים השונים שיועילו לקבוצה ,כדי לזהות פערי מידע או כישורים .בכיתה כזו ,יש למורה
מרחב בו הוא נפגש עם תלמידים באופן אישי או בקבוצות קטנות כדי לדון במידע ולשאול תלמידים בנוגע להבנתם
או יכולתם לצבור ידע או כישורים .מאחר והלומדים החדשים נוטים גם ללמידה עצמאית וגם ללמידה צוותית,
סביבת למידה מעורבת מאפשרת תהליכים מקבילים אלו (.)Carter, 2018; Chicioreanu & Amza, 2018
עיצוב מחדש של חללי למידה כמגמה עתידית שפונה ללומדים החדשים מעסיקה חוקרים ואנשי מקצוע.
באופן מסורתי ,מערכת החינוך נשענה על גישת הוראה ממוקדת-מורה :איש החינוך הרצה בפני הכיתה והיווה
מקור ידע עיקרי האחראי על העברתו ללומדים .השינוי לגישת הוראה ממוקדת-תלמיד דורשת חשיבה לא רק על
דרכי ההוראה ופרדיגמות ההוראה ,אלא גם על מרחבי הלמידה וסביבות הלמידה המיטביות עבור גישה חדשה
זו .שינוי ממבנה כיתה מסורתי ,הכולל שורות של כסאות ושולחנות הניצבים מול הלוח ,למרחבי למידה ממוקדי
תלמידים ,התומכים במיקסום שיתופי פעולה ,בלמידה מכוונת עצמית ,בלמידה פעילה ,במחקר וביצירה עשוי
לתרום לשיפור יכולות הלמידה של הלומדים החדשים .מרחבים למידה אלו מאפשרים פעילות בקבוצות קטנות,
עבודה פרטנית במכשירים חכמים וגם הנחייה פרונטלית במידת הצורך .הם נשענים על עקרון של ניידות,
גמישות ,גיוון וחיבור :שולחנות וכסאות הניתנים להזזה ,תחנות שונות ,ומרחבים משולבים במקום מבנים נוקשים.
חשיבה חדשנית בתכנון האדריכלי של המרחב יכולה לסייע לבתי ספר לשפר את התשתיות שלהם כך שיתנו
מענה לדרישות לומדים החדשים וישפרו את למידתם ( & Freeman, Adams Becker, Cummins, Davis,
.)Hall Giesinger, 2017
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מרחבים רב תכליתיים לפעילויות קבוצתיות ,חדרי דיון קטנים ללמידה ומרחבים מעורבים לפעילות אקדמית
וחברתית נחוצים כדי לתת מענה למאפייני הלומדים החדשים .כפי שצוין קודם לכן ,למידה נתפסת כעת כרב
ממדית ,הכוללת מאפיינים קוגניטיביים ,חברתיים וניסיוניים .הלומדים החדשים מעדיפים למידה פרקטית
וניסיונית ,הם מפיקים תועלת מפעילות עצמאית לפתרון בעיות ,ומכאן שלמידה אקטיבית בכיתות והוראה תומכת
בכך ימשיכו להיות משמעותיות .כך למשל ,מחצית מתלמידי חטיבות הביניים ובתי ספר תיכוניים בארצות הברית
מעדיפים ללמוד על ידי התנסות בניגוד ל 12%-שמעדיפים את גישת ההרצאה בכיתה ( .)Rickes, 2016מכאן,
שיש חשיבות לעיצוב מרחבי למידה שיתנו מענה לצרכים אלו .אולם עיצוב מרחבים חדשניים ללמידה אינו רק
עיצוב כיתות חדשות .מרבית הלמידה מתרחשת מחוץ לסביבת הלמידה פורמלית ולכן יש לשים לב היכן תלמידים
מתקבצים .הם מנצלים הזדמנויות ללמידה עצמאית בזמנם החופשי ומעורבים בפעילות קבוצתית מחוץ לכיתה
במרחבים שונים כמו בספרייה ובמרחבי למידה מוגדרים בחלל המוסד הלימודי ,וכן במרחבי שהייה בלתי
פורמליים כמו חדרי אוכל ,אולמות קריאה ועוד .עיצוב מרחבי למידה בהתאם למאפייני הלומדים החדשים יכלול
בחירה בריהוט מתאים ונוח ,ישים דגש על גישה לאינטרנט אלחוטי ולחיבורים אלקטרוניים ,ועל משטחי כתיבה
שאינם רק שולחנות בכיתות הלימוד (שם).
שינויים דוריים של סגל ההוראה ,עם פרישת חברי סגל ותיקים וכניסת מורים בני דור ה X-וה Y-לכיתות,
מטביעים את חותמם על הדרישה מצד מורים לגישה למרחבים מתאימים ולציוד כדי לבחון טכניקות הוראה
חדשות .במוסדות לימוד שאין בידם תקציב או מרחב לבנות סביבות למידה חדשניות ,יכולים לספק מענה
מכשירים דיגיטליים לבישים ,כמו משקפי תלת-ממד ,המספקים סביבה וירטואלית לפעילות כמו למשל במשחקי
תפקידים .לבסוף ,יש לתת מענה לחללים נוספים במוסד האקדמי כדי שיתאימו למאפייני הלמידה וההוראה
העכשוויים :מרקטספייס ,מרחבי משרדים ,מרחבי תפילה (עם הנטייה המתחזקת לאמונה) ,מרחבי הסעדה
(הנותנים מענה לגיוון האתני והתרבותי של הלומדים) ואף חשיבה מחדש על סוגיית המעונות במסגרת ההשכלה
הגבוהה (לאור העלויות הגבוהות ובחירה באפשרויות מגורים אחרות וזולות יותר מחוץ לקמפוס); כל אלה הם
מרחבים בהם מתרועעים הלומדים החדשים זה עם זה ואלה עם המרצים ואנשי הסגל .עיצוב מחדש של חללים
אלו במרחבי הלמידה יכול לתרום אף הוא לשינוי בתפיסות הלמידה וההוראה של דור הלומדים הנוכחי (שם).
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 .7תפקיד המוסד הלימודי
מהו תפקיד המוסד הלימודי בפיתוח כישורי הלומדים החדשים ובמתן מענה לצרכים הלימודיים שלהם?
הספרות המקצועית מצביעה על הקשר בין נסיבות חברתיות ומשפחתיות ובין מסוגלות טכנולוגית ,והחשש הוא
שבהעדר מענה בית ספרי ,יונצח אי השוויון שצוין קודם לכן בין קבוצות שונות ומגזרים שונים השייכים לדור ה-
 .Zמכאן שלבתי ספר תפקיד מהותי בקידום הנחייה והוראה בנושא האוריינות התקשורתית ,שאינה קשורה רק
לשימוש הטכנולוגי ,כפי שצוין בפרקים הקודמים .על בתי ספר להתמקד בפיתוח תחומי המומחיות של
התלמידים ,לעודד תלמידים לעשות בכלים דיגיטליים מעבר לשימוש יומי ,ולסייע להם בפיתוח מסוגלות
טכנולוגית ואוריינות תקשורתית (.)Johnson et al., 2014
אחד מן התפקידים החשובים של צוותי ההוראה ובתי ספר הוא תיווך הפעילות הדיגיטלית של הלומדים
מהמכשירים הניידים שלהם .גישה מקוונת מפלטפורמות ניידות משנה את התנאים המוקדמים ואת האפקטיביות
של אסטרטגיות תיווך בהקשרים של בתי ספר .מכאן שצריך לדעת האם ובאיזו מידה מורים משלבים פלטפורמות
ניידות בחינוך לבטיחות מקוונת ובפעילויות חינוכיות בכלל ,והאם הם זקוקים לתמיכה בהוצאה לפועל של תפקיד
זה ,למשל בהגברת המודעות לגבי סיכונים במרחב הדיגיטלי או סימון סדרי עדיפויות .לבתי ספר יש מקום חשוב
בהיבט זה (.) Mascheroni & Cuman, 2014
בית הספר נחשב למקום אסטרטגי להטמעה דיגיטלית ולהגברת המודעות לבטיחות מקוונת ,אך במרבית
המקרים קיים פער בין פוטנציאל חינוכי זה למציאות בשדה .סקר שנערך באירופה מצביע על כך שאמנם 55%
מהילדים גולשים באינטרנט מהחדר שלהם באופן יומיומי ,אך  21%מהם משתמשים באינטרנט בבית הספר
באופן יומיומי או באופן שבועי ( .)34%כאמור מצב חברתי כלכלי משפיע על הגישה לאינטרנט :לילדים ממעמד
בינוני או גבוה יש יותר גישה לאינטרנט מאשר לילדים ממעמד נמוך ,אשר גם גישתם לאינטרנט בבתי הספר על
בסיס יומי נמוכה אף יותר .האינטרנט אינו מוטמע באופן משמעותי בפעילויות הבית ספריות היומיומיות במרבית
ממדינות אירופה (שם).
בית הספר יכול להשלים את התיווך ההורי בכל הקשור לשימוש בכלים הדיגיטליים על ידי מתן גישה בסיסית
ובטוחה לאינטרנט עבור ילדים ,שהוריהם אינם מעודכנים דיים או בעלי מסוגלות תקשורתית .אולם המציאות
בשטח היא כי תחומי האחריות והאתגרים הניצבים בפני מורים ובתי ספר חורגים מכפי יכולתם .כדי למלא את
תפקידם ולקדם אוריינות דיגיטלית של תלמידים ,על בתי ספר להיות מצוידים בטכנולוגיה דיגיטלית עדכנית
ולהטמיע אותה בתהליכי למידה והוראה .זאת ועוד ,הצבת נושא הבטיחות ברשת בתוכנית הלימודים צריכה
לכלול תכנים נוספים מעבר לכללים "עשה ואל תעשה" .מורים למשל יכולים לדון עם התלמידים על הפעילויות
המקוונות שלהם או על מה עליהם לעשות לאחר חוויה שלילית ברשת .בנוסף ,הם יכולים לסייע בהקניית כישורי
אוריינות מידע .יש לציין כי גם מורים רבים אינם יודעים להעריך כיאות פרטי מידע או לבדוק את אמינות המידע
ברשת ,ולכן אינם מלמדים את תלמידים כיצד לבצע הערכת מידע .אין הוראה מסודרת בנושא הערכת טיב המידע
בפרט במקורות מקוונים .מכאן שיש חשיבות להטמעת תוכניות לימודים שיעסקו בכישורי אוריינות מידע ,חשיבה
יצירתית ,סקרנות אינטלקטואלית ,חשיבה ביקורתית ,פתרון בעיות ,קבלת החלטות והבנה טכנולוגית ברמה בית
ספרית ,הן בקרב צוות המורים והן בקרב הלומדים .מערכת בית הספר יכולה להיעזר בספרני בית ספר שהם
מומחים לחיפוש מידע ברשת ,מכירים מאגרי מידע שונים ויכולים לתרום מניסיונם כדי להדריך מורים ותלמידים
כאחד להשתמש באופן מושכל בכלים אלו (גולדברג.(2017 ,
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 .8תפקיד ההנהגה במערכת החינוך
מעבר למעגל הלומדים החדשים ,המורים ובתי הספר ,מעגל ההנהגה המערכתית חשוב אף הוא ,שכן הוא
קשור לבניית שותפויות שירחיבו את מקורות סביבת הלימודים ואת מרחבי הלמידה באמצעות תקשורת עם
משפחות הלומדים ,עם גופים עסקיים ,עם מוסדות תרבותיים או עם מוסדות להשכלה גבוהה ,וכן על ידי קשר
עם בתי ספר אחרים ועם סביבות למידה אחרות באמצעות רשתות .השותפויות הללו משפיעות על המעגל
הפדגוגי הכולל את תכני הלמידה ואופניו ,וגם תורמות למעגל המנהיגות מבחינת עיצוב אסטרטגיות למידה
והוראה חדשות התואמות על דרישות המאה ה.21-
מערכות החינוך כיום מתמקדות בהתוויית מדיניות בכל הקשור לשימוש בכלים הדיגיטליים במרחבי בתי
הספר ובהסדרת מערכות היחסים המקוונות בין לומדים ומורים .תפקידן הוא להציב מערכת של כללים ונורמות
לשימוש נאות במרשתת ולדון באסטרטגיות פעולה במקרי סכנה והפרה של הכללים .כך למשל במדינת ישראל,
שני הגורמים העיקריים במשרד החינוך העוסקים בנושא שימוש בטוח באינטרנט הם שפ"י (השירות הפסיכולוגי-
ייעוצי) והמינהל למדע ולטכנולוגיה .מדיניות משרד החינוך בנושא השימוש ברשתות חברתיות למשל מבוססת
על ההנחה שההתנהלות של ילדים ובני נוער באינטרנט היא המשך טבעי של ההתנהלות האישית והחברתית
שלהם במרחב הפיזי .מכאן שאלימות ברשת היא פעמים רבות המשך לאלימות שמתרחשת במרחב הפיזי.
משרד החינוך פועל כדי להעלות את מודעות התלמידים לשימוש החיובי והשלילי ברשתות החברתיות ,לפתח
בקרב התלמידים ערכים חברתיים וכישורי חיים הולמים גם ברשת ולקבוע נהלים וכללים לשימוש מושכל ומוסרי
ברשת חברתית .כך למשל ,לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי
אלימות במוסדות חינוך משנת תש"ע ,יש לראות בפגיעה חמורה באמצעות האינטרנט (התחזות ,הפצת תכנים
פרטיים מביכים ואיומים) ובשימוש בטלפון נייד לצילום בזמן שיעור ולצילום ללא ידיעתו של המצולם ,וכן שימוש
לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית-הספר (איום בהפצה ,חשיפה ,עיוות ולעג ,הפצה
בטלפון נייד או באינטרנט)  ,אירועי אלימות שיש חובת דיווח עליהם למשטרה או לפקיד סעד ,לפיקוח הכולל
ולרשות המקומית (וייסבלאי.)2011 ,
חוזרי מנכ"ל ( )2013 ,2011משרד החינוך ערכו אבחנה בין רשתות חברתיות חינוכיות ורשתות
חברתיות כלליות ,ותיעלו את התקשורת בין מורים ללומדים לערוצים מפוקחים או יזומים על ידי משרד החינוך.
ניסיון הסדרה זה ,טוען סלקמון ( ,)2017לא עמד במבחן המציאות שכן יש "חשיבות בנוכחות חינוכית במרחבים
האותנטיים שתלמידים חיים בהם" (ע'  .)267חוזר המנכ"ל משנת  2013מתמקד באפשרויות הפדגוגיות
הגלומות ברשתות החברתיות ,ולמעשה מתיר את הקשר בין מורים ותלמידים בפייסבוק במספר תנאים :המורה
ינהל קבוצה סגורה או אחד התלמידים ימונו לידו ולא יאשר חברים שאינם תלמידים שהוגדרו על ידי המורה.
למורה יהיה דף פייסבוק ייעודי כמורה למטרת החברות עם תלמידים באינטרנט .דף מקצועי ללא פרטים אישיים.
כל תלמיד בקבוצה יפתח דף ייעודי אישי ללא מידע אישי למטרת הקבוצה .המורה יהיה אחראי להתנהלות השיח
בקהילה שיתמקד רק בנושאי הלימוד.
יוזמות נוספות מטעם משרד החינוך הן תוכניות מיוחדות העוסקות בהתנהגות בסביבה דיגיטלית כמו
התוכנית "מפתח הלב" לבתי-ספר יסודיים והתוכנית "כישורי חיים" ,הדרכה בנושא תקשוב על ידי צוותים
המדריכים בנושא המודעות לסכנות ברשת ולהקניית כלים ואמצעים להתמודדות עם מצבי סיכון ,גלישה בטוחה
ואוריינות מקוונת (שם) .הדינמיקה החברתית המקוונת הנוצרת מחוץ לגבולות בית הספר מחייבת גם התייחסות
מערכתית ,שכן היא זולגת גם לתוך המסגרות הפורמליות .העדר מנגנוני בקרה וניטור מקשים לסייע במתן מענה
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שוויוני והוגן לכלל התלמידים .מעבר לכך ,בעוד מערכת החינוך מגבילה את מרחבה הווירטואלי ,היא גם מסמנת
ללומדים שאינה רלוונטית לשיח ושאין באפשרותה להשפיע עליהם באופן קבלת ההחלטות במרחבים וירטואליים
(בוניאל-נסים ודולב-כהן .)2013 ,יצירת שותפויות עם הורים ,מורים ,מוסדות תרבותיים ואקדמיים שונים
בהובלת מערכת החינוך עשויה לקדם שיח זה באופן חיובי ולתת מענה לצרכי הלומדים החדשים בכל הקשור
להגברת המודעות ולפיתוח אוריינות תקשורתית.
אולם כדי להוביל שינויים משמעותיים באופני הלמידה וההוראה של דור הלומדים החדשים על מערכת
החינוך לבחון לעומק את אופני הלמידה של הלומדים החדשים ולשנות את דרכי ההוראה בהתאם .משימה זו
מונחת לפתחן של יחידות מחקר ופיתוח במשרדי החינוך ובמכוני מחקר העוסקים בפדגוגיות חדשניות .יחידת
פדגוגיה מוטת עתיד של אגף המחקר והפיתוח ,ניסויים ויזמו מטעם משרד החינוך בישראל למשל ,מבצעת
מחקרים ואיגום מידע בכדי להתאים את החינוך למציאות המשתנה (מורגנשטרן ואחרים . )2019 ,ששה עקרונות
מובילים תפיסה זו :
 .1פרסונליות – למידה מותאמת אישית של התלמיד באמצעות המורה ,התלמיד וטכנולוגיות מתלוות;
 .2שיתופיות – פיתוח מיומנויות שיתוף פעולה של תלמידים;
 .3אי-פורמליות – למידה מחות למסגרות פורמליות ברשתות חברתיות והתארגנויות עצמיות של קבוצות
וקהילות ללמידה;
 .4גלוקליות – איזון בין מגמות כלל עולמיות המתפתחות בחינוך לבין מגמות מקומיות;
 .5תמורתיות – הכנת הלומדים והמערכת לשינויים הרבים המתרחשים ולגיבוש יכולת התאמה אישית
אליהם;
 .6תכלול זהות וייעוד אישי – פיתוח וגיבוש עצמאי של זהות וייעוד אישי של הלומד.
בשל מגבלו ת סקירה זו לא בוצעה השוואה מול יחידות מקבילות במשרדי חינוך אחרים ברחבי העולם ,בכל
הקשור להתאמת דרכי הלמידה וההוראה לדור הלומדים החדשים ,אך יש מקום להרחיב בסוגיה זו בעתיד .על
מערכת החינוך והנהגתה מוטל לפתח אסטרטגיות הוראה שיעודדו חשיבה ביקורתית ,שיכירו בערכם של תהליכי
מיקור ,ושיקדמו יכולות הערכה ושיפוט בקרב הלומדים החדשים תוך הכרה במאפייני האי וודאות ,התנודתיות,
העמימות וחוסר וודאות ,שצוינו קודם לכן.
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דיון ומסקנות
סקירה זו התמקדה בסוגיית הלומדים החדשים ,בהבדלים הבין-דוריים בין ילידי דור זה ודורות קודמים,
ובמאפייני הלמידה שלהם בכיתה ומעבר לכותלי בית הספר :מאפייני הוראה ופרקטיקות למידה ,סביבות למידה
חדשות ,תפיסות של צרכי לומדים למול אילוצי המערכת ותפקיד המנהיגות החינוכית בעיצוב אסטרטגיות למידה
חדשות בעידן הדיגיטלי.
חשוב לציין כי בניגוד למיקוד בדור ה Y-בו עוסקת הספרות המקצועית בהרחבה ,יש מקום למחקרים
נוספים בכל הנוגע לדור ה – Z-דור הלומדים החדשים ,בדגש על מחקרים בנושא הפערים בין צרכי הלומדים
וצרכי המערכת ,תפקיד הנהלת בית הספר בעיצוב סביבות למידה תואמות דור ,במתחים הקיימים בין תפיסות
עולם של הלומדים ובין תפיסות קיימות במערכת ,ודרכים נוספות בהן ניתן להתאים את פרקטיקות ההוראה
לאוכלוסיית הלומדים החדשים .לרוב ,הספרות המקצועית מציינת כי הלומדים החדשים הם בעלי יכולת תגובה
מהירה ,שאיפה לאינטראקציה מתמשכת ומידית ,בעלי ציפיות גבוהות מהטכנולוגיה ,נוטים ללמידה עצמאית או
אוטודידקטית ,וחשים בנוח בסביבות דיגיטליות וויזואליות .נטייתם לריבוי משימות משפיעה על אופן חלוקת
הקשב שלהם ועיבוד מידע .כמו כן ,הם נוטים ליזמות ומעדיפים למידה בדרכי חיפוש עצמי ,ניסוי וטעייה על פני
הקשבה פאסיבית לשיעורים פרונטליים (גולדברגPérez-Escobaet et al., 2016; Schwiger & 2017 ,
;.)Ladwig, 2018
מסקירה זו עולות מספר תובנות חשובות לגבי דור הלומדים החדשים ,שיש ליטול אותן בחשבון עם
עיצוב תכני לימוד חדשים ,תוכניות לימודים וסביבות למידה עבור דור הלומדים במאה ה:21-
מאפייני הלומדים החדשים :למרבית הלומדים החדשים ברחבי העולם יש גישה לאינטרנט ,אך יכולות
כלכליות וטכנולוגיות ,וכן הבדלים מגזריים ,חברתיים ,כלכליים או תרבותיים מדגישים את הפערים הקיימים בקרב
לומדים שונים .קיים שוני גם מבחינת הנגישות לטכנולוגיה גבוהה ,מבחינת רמת הכישורים הטכנולוגיים
והאוריינות במדיה ,ואפילו מבחינת האוריינות הבסיסית בשפה האנגלית ,לאור זאת ,אפשר לקבוע שאי השוויון
בין קבוצות שונות של לומדים חדשים ברחבי העולם עדיין קיים על אף הנחות קודמות בדבר העלמות החצץ
הדיגיטלי ( .)Presky, 2001זאת ועוד ,מסקירה זו עולה כי ההנחה הרווחת בנוגע לדור הלומדים החדשים כדור
בעל כישורים ואוריינות טכנולוגית מתבררת כשגויה ,שכן שימוש יומיומי באינטרנט ובכלים חכמים אינו מקנה
כישורי אוריינות תקשורתית וחשיבה מסדר גבוה ללא הנחייה והכשרה מתאימה .החצץ הדיגיטלי ניצב בהקשר
זה בשל העדר כישורים דיגיטליים ולא בשל העדר גישה למכשירים או לאינטרנט .הספרות שנסקרה במסגרת זו
מצביעה על כך שדור הלומדים החדשים מתאפיין באוריינות מידע נמוכה ,מהירות חיפוש המידע שלו מגיעה על
חשבון הערכת המידע ,יש לו הבנה מועטה בנוגע לצרכי המידע ,ואין לו אסטרטגיות חיפוש יעילות .לשם כך ,יש
צורך בהכשרה פעילה ומכוונת מטעם הנהגת בית הספר ומערכות החינוך השונות כדי להטמיע זאת בתוכנית
הלימודים (.)Boyd, 2014; Johnson et al., 2014; Pérez-Escoba et al., 2016
תכני לימוד :הספרות המקצועית על תכני הלימוד הנחוצים כדי לענות על צרכי הלמידה של הלומדים
החדשים מדגישה את חשיבות הקניית כישורים מסדר חשיבה גבוה כמו כישורי חשיבה ביקורתית .אוריינות
דיגיטלית נמוכה בקרב רבים מבני דור זה דורשת פיתוח מיומנויות כמו חשיבה ביקורתית ואוריינות מידע,
שתאפשרנה ללומדים להבין את ההטיה הקיימת במידע במרשתת ואת היכולת לאמוד טיב המידע ואמינותו.
הקניית כישורים טכנולוגיים חשובה אף היא ,כמו הבנה של אופן פעולת מערכות המיחשוב ,זאת כדי להפוך את
הלומדים החדשים למשתתפים פעילים ,מודעים ותורמים למרחב המקוון .למערכת החינוך יש תפקיד חשוב
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ומהותי בהקניית מיומנויות אלו ,שכן ,כפי שעולה מסקירה זו ,להוציא את המרחב הביתי והמשפחתי ,זמן השהייה
הרב ביותר במרשתת נעשה במסגרת שהותם של התלמידים במרחבי בית הספר .הפערים הקיימים בין דור
הלומדים החדשים ודור המורים הולכים ומצטמצמים עם פרישת מורים ותיקים וכניסתם של מורים ומרצים בני
דור ה X-וה Y-למערכת החינוך .זאת ועוד ,הכשרת אנשי ההוראה להקניית מיומנויות אלו עבור הלומדים
החדשים יכולה לתרום לצמצום נוסף של פערים אלו .כמו כן ,יש חשיבות רבה לאופן בו מועברים תכני לימוד אלו
(איך) ולסביבת הלמידה בה הם מועברים (היכן).
אופני למידה והוראה :הדרך בה מועברים תכני הלימוד המסורתיים והחדשניים בבתי ספר משפיעה
על תהליך הלמידה של הלומדים החדשים .כדי לקדם גישות למידה מעמיקה ( ,)deeper learningשיעודדו
חשיבה ביקורתית ,שיתופי פעולה ,למידה עצמית ,למידה פעילה ,ופיתוח רעיונות עצמאיים ,על מורים לשנות את
שיטות ההוראה שלהם כך שיכללו אסטרטגיות המעודדות חקר עצמי .עם השינוי בתפקידו של המורה מאחראי
בלעדי על העברת ידע למנחה ,המתווך ידע זה עבור הלומדים ,יש מקום להכיר בידע שהתלמידים מביאים עמם
לכיתה ולסייע להם לשלב ידע זה בידע חדש שנרכש כדי ליישם במצבים חדשים ,להעניק להם ביטחון במציאת
הפתרונות שלהם .למשל באמצעות למידה מבוססת פרויקטים.
שיטות ההוראה המסורתיות בכיתה המאופיינות בהוראה פרונטלית ולינארית אינן תואמות עוד את אופן
הלמידה של הלומדים החדשים .שיטת למידה והנחייה הדדית מאפשרת חלופי מידע באמצעות זרמי למידה
חדשים ומתמשכים העוברים בין הלומדים ואנשי ההוראה .המעבר ללמידה ממוקדת-תלמיד מאפשרת לבנות
תוכנית לימודים גמישה יותר ,שניתן לשנות בה תכנים ופעילויות בהתאם לתחומי העניין של התלמידים,
להתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות ,למצבים ולאירועים אקטואליים.
סביבת הלמידה :מערכת החינוך המסורתית נשענה על גישת הוראה ממוקדת-מורה :איש החינוך הרצה
בפני הכיתה והיווה מקור ידע עיקרי האחראי על העברתו ללומדים .אולם עם השינוי לגישת הוראה ממוקדת-
תלמיד גם סביבות הלמידה צריכות להיות מותאמות לאופני הלמידה וההוראה החדשים .מבנה כיתה מסורתי,
הכולל שורות של כסאות ושולחנות הניצבים מול הלוח ,אינו תואם עוד את הצורך ביצירת מרחבי למידה ממוקדי
תלמידים ,התומכים במקסום שיתופי פעולה ,בלמידה מכוונת עצמית ,בלמידה פעילה ,במחקר וביצירה .עיצוב
מרחבי למידה חדשים נוטל בחשבון את הצורך בחללי פעילות בקבוצות קטנות ,מרחב לעבודה פרטנית
במכשירים חכמים וגם חללים להנחיה פרונטלית במידת הצורך .העקרונות המנחים בבנייה של סביבות למידה
חדשות הם :ניידות ,גמישות ,גיוון וחיבור.
תפקיד בית הספר בקידום פרקטיקות הוראה חדשות ואסטרטגיות למידה חדשניות :הקשר בין נסיבות
חברתיות ומשפחתיות ובין מסוגלות טכנולוגית שצוין בסקירה זו מעלה את החשש שבהעדר מענה בית ספרי,
יונצח אי השוויון בין קבוצות שונות של לומדים .לבתי ספר תפקיד מהותי בקידום הנחייה והוראה בנושא האוריינות
התקשורתית ,בפיתוח תחומי המומחיות של התלמידים ,בעידוד תלמידים לאמוד ולהכיר כלים דיגיטליים מעבר
לשימוש יומי ,ובפיתוח מסוגלות טכנולוגית.
עוד עולה מסקירה זו חשיבות תיווך הפעילות הדיגיטלית של הלומדים מהמכשירים הניידים שלהם .על בתי
ספר לבצע תהליכי חשיבה בסוגיה האם ובאיזו מידה מורים משלבים פלטפורמות ניידות בחינוך לבטיחות מקוונת
ובפעילויות חינוכיות בכלל ,האם הם זקוקים לתמיכה בהוצאה לפועל של תפקיד זה ,למשל בהגברת המודעות
לגבי סיכונים במרחב הדיגיטלי או סימון סדרי עדיפויות .לבתי ספר יש מקום חשוב בהיבט זה ,כמו גם להנהגה
החינוכית ברמת מקבלי ההחלטות .נכון למועד סקירה זו לא אותרו מחקרים העוסקים בשאלת ההנהגה הבית
ספרית בקידום למידה והוראה לתלמידי דור ה ,Z-ויש מקום להרחיב ולבחון שאלות אלו.
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מעגל ההנהגה ברמה מערכתית :לבסוף נדגיש את תפקיד ההנהגה ברמה מערכתית בכל הנוגע לבניית
שותפויות שירחיבו את מקורות סביבת הלימודים ואת מרחבי הלמידה ,לצד משפחות הלומדים ,גופים עסקיים,
מוסדות תרבותיים או מוסדות להשכלה גבוהה ,קשר עם בתי ספר אחרים ועם סביבות למידה אחרות באמצעות
רשתות .השותפויות הללו משפיעות על המעגל הפדגוגי הכולל את תכני הלמידה ואופניו ,ותורמות לחשיבה
נוספת בנושא .למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בהתוויית מדיניות בכל הקשור לשימוש בכלים הדיגיטליים
במרחבי בתי הספר ובהסדרת מערכות היחסים המקוונות בין לומדים ומורים .מעבר לכך ,תפקידה הוא להציב
מערכת של כללים ונורמות לשימוש נאות במרשתת ולדון באסטרטגיות פעולה במקרי סכנה והפרה של הכללים.
סקירה זו לא עסקה בשאלת המדיניות בנושא קידום לומדים חדשים והכשרתם לשוק התעסוקה במציאות משתנה
תמידית .כמו כן ,בשל מגבלות סקירה זו לא בוצעה סקירה השוואתית בין מדיניות מערכות חינוך שונות ברחבי
העולם בנוגע להטמעת חדשנות ומדיניות לקידום אוריינות תקשורתית בקרב דור הלומדים החדשים .ראוי לבחון
שאלות אלו במסגרת רחבה נוספת.
לסיכום ,דור הלומדים החדשים אינו מקשה אחת ועל אף השערות מוקדמות ,אינו מאופיין ברהיטות
דיגיטלית ובהכרה של המדיה ,מאפייניה ואופן פעולת מערכות המיחשוב כפי שסברו מלכתחילה .למערכת החינוך
יש תפקיד חשוב בהקניית מיומנויות המאה ה 21-לבני דור זה אך תוך התאמה לנסיבות החדשות ולאופני
הלמידה החדשים ,גמישות ונכונות להכיר כי ידע אינו עוד בלעדי לאיש ההוראה .הכרה בידע של לומדים
והכשרתם במיומנויות אוריינות מידע כדי לאמוד את אמינות המקורות ,להעריך אותם ולבקר את המידע הזורם
ללא הרף יכולות לסייע כדי לתת מענה לצרכי הלמידה של ילידי דור זה ולהכשירם לשוק התעסוקה במציאות
משתנה תמידית.
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