
ואן קונסטנטינר'ש חיים וג"בית הספר לחינוך ע
החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי

קשרים לניצני אוריינות: פעילות אוריינית עם ילדים בסביבה דיגיטלית

גליה מעודד קראבאנוב: מגישה
דורית ארם' פרופ: בהנחיית

(.Ariel, Elishar-Malka, Avidar, & Levy, 2017)ישראל מובילה עולמית בתחום הבעלות על טלפון החכם •
(.Aharoni, 2015)קיבלו את הטלפון הראשון בגיל שש 9%, מהילדים בישראל טלפון חכם83%-ל•
(.Lloyd, 2019)מקוונות וניתן להתאימן אל הלומד , אינטראקטיביות, מעצם היותן  נגישות, טכנולוגיות דיגיטליות ניידות מזמנות למידה•
(.Ally, 2009)ללימודים הטלפון החכם מפחית את התלות במקום קבוע •

מבוא

.לתאר את הסביבה האוריינית והדיגיטלית של הילד ואת אופי תיווך הכתיבה בטלפון חכם•
.לבחון את הקשרים שבין תדירות פעילות אוריינית ופעילות דיגיטלית בבית לבין ניצני האוריינות של הילד•
מידת , ילד-לבחון את תרומתם של מאפייני תיווך הכתיבה בטלפון חכם לניבוי ניצני האוריינות מעבר לשכיחות פעילות אוריינית הורה•

.את ילדו לשימוש באמצעים טכנולוגייםדיגיטליים ועידודו מעורבות ההורה בבחירת תכנים 

מטרות המחקר

דיון

שיטה

הליך
לאחר מכן התקיימה  . במפגש ההורים מלאו את השאלונים והסטודנטית העריכה את ניצני האוריינות של הילד. איסוף הנתונים נערך בבית הילד

.אשר צולמה במצלמת וידאו, חכםבה ההורים נתבקשו לכתוב עם ילדיהם רשימת מכולת בטלפון , משותפתמשימת כתיבה 

עיקרייםממצאים 

.  שוניםמכשירים טכנולוגים וילדים פעילים ברמה יומיומית עם בטכנולוגיות עשירה דיגיטלית בבתים סביבה 
:  קשרים חיוביים•

o ילד בבית כך רמת ניצני האוריינות של הילד גבוהה יותר-שמתקיימת פעילות  אוריינית הורהככל .
o כך רמת ניצני האוריינות של הילד גבוהה יותר, מעורב בבחירת תכנים דיגיטליים עבור ילדוככל שהורה  .
o שההורה מתווך לילדו כתיבה בטלפון חכם ברמה גבוהה יותר כך רמת ניצני האוריינות של הילד גבוהה יותרככל.

:קשרים שליליים•
o שלו נמוכה יותרניצני האוריינות בשכיחות גבוהה עם מכשירים דיגיטליים רמת שהילד פועל עצמאית ככל.
o רמת ניצני האוריינות של הילד נמוכה יותר, לשימוש באמצעים דיגיטלייםככל שההורה מעודד את ילדו  .

:ניבוי ניצני אוריינות•
o הפעילות סך , לגיל הילדאוריינות של ילדים מעבר מנבאת ניצני של הורים לילדיהם איכות תיווך הכתיבה הרגרסיה הראו כי ניתוחי

.עידוד ההורים לשימוש באמצעים דיגיטליים ומעורבות ההורים בבחירת התכנים הדיגיטליים, בביתהאוריינית 

ממצאי המחקר תורמים להבנת מורכבותה ועושרה של  הסביבה הביתית הדיגיטלית והתמונה השלמה של פעילות אוריינית עם ילדים  •
. זובסביבה 

את הפוטנציאל ומדגיש על כוחו של תיווך הורי בכתיבה מצביע , המחקר חושף את הצורך במעורבות ההורים בעולמם הדיגיטלי של ילדיהם•
. ילד לקידום ניצני אוריינות של ילדים-של פעילויות אורייניות דיגיטליות משותפות של הורה

.תוצאות המחקר עשויות לסייע בהדרכת הורים לשימוש מושכל במכשירים דיגיטליים•

M)גן ילדי 66במחקר השתתפו  .ואחד מהוריהם ממרכז הארץ( חודשים62.56 =
כלים

. שאלון תדירות פעילות אוריינית עם ילדים בבית•
.דיגיטלייםעם מכשירים פעילות להערכת שאלון •
.וניצני כתיבה( שליפת צליל פותח)מודעות פונולוגית , שליפת אות פותחת, שמות אותיות: הערכת ניצני אוריינות של הילד•
: תיווך לכתיבה בטלפון חכם•

o מידת התמיכה שההורה מעניק לילד בניתוח המילה לצלילים וקישור בין הצליל לשם האות: פונמי-גרפותיווך .
oמידת העידוד והסיוע שמעניק ההורה לילד כדי שיפעל באופן עצמאי בהפקת הייצוג הגרפי של האות: תיווך להפקה גרפית .
o השפההתייחסות למבנה.
o למרחב של הילדחדירה.


