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Richard Mayer, a psychology professor at the University of California:
“The challenge for working in the electronic age is that we have so
much access to information but we still have the same brain we always
had. The problem is not access to information. It is integrating that
information and making sense out of it.”(source).

מובאים בזאת ממצאי שאילתות בנושאים :מחשבי טאבלט בחינוך וכן סמארטפונים
בחינוך  .הממצאים משקפים את השימוש במחשבי טאבלט ובסמארטפונים בחינוך
באופן כללי ובכיתה בפרט ,אצל תלמידים צעירים (ילדים) וכן אצל סטודנטים
מבוגרים.
איתור המידע התבצע במאגרי המידע בינ"ל הבאים:
Wilson. , Google Scholar, Google , Eric , ProQuest Ebsco
כמו כן  ,הבאנו מבחר של מאמרים ועדכונים בנושאי הסקירה מתוך פורטל מס"ע

אסטרטגיית החיפוש כללה הרצת קומבינציות שונות של מונחי החיפוש :
Tablet PC, Education, Classroom, Smartphones, Computer Uses in
Education, students.

בין התוצאות שהניבו חיפושי המידע ניתן למצוא מאמרים ,ספרים ובלוגים.
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נקודות עיקריות מתוך הממצאים :


לא ירחק היום בו יגיע כל תלמיד עם מחשב -לוח )" ("iPadלכיתה ,והלמידה
שלו תתרחש ב"כיתה הדיגיטאלית" בממשק מחשב  -הלוח .אמצעי זה יזמן
לתלמיד ולמורה לא רק מימוש פרדיג מת הוראה  -למידה השונה מהכיתה
המסורתית על כל גווניה ,אלא חוויית למידה שמעוגנת במציאות תרבותית
דיגיטאלית אותנטית ,תוך יישום אמצעים ,כלים ,שפה ונורמות שהם חלק
מחיי התלמידים.



מחשב הטאבלט של אפל ה  IPADנמצא כבר שנתיים בשוק הבינלאומי
ורישומיו כבר ניכרים בתחומי מ ערכת החינוך .מאז פיתוחו כמחשב מוקטן
מבוסס מסך מגע הוא נרכש ע"י בתי ספר בארה"ב ובעולם בהיקף של כמה
אלפי מחשבים ,בעיקר לכיתות לימוד אשר צוידו במחשבי . IPAD



כרגע יש מעל  40,000יישומים חינוכיים מותאמים במיוחד למחשב ה IPAD -
וכל יום הולך וגדל מספרם .מדובר על ייש ומי מחשב שתוכננו ופותחו במיוחד
לתלמידים ככלי עזר ללמידה ,חלקם סטאטיים וחלקם אינטראקטיביים.
האפשרויות החינוכיות הגלומות ביישומים אלו הם משמעותיות ביותר והבעיה
של בתי הספר הנערכים לרכוש אותם היא כיצד להקנות למורים את דרכי
השימוש ביישומים מתוקשבים אלו שמרביתם חדשניים בשוק.



מחקרים ראשונים בגיל הגן ובכיתות א' בבתי ספר יסודיים מלמדים כי כאשר
הילדים הסתגלו למחשב מסוג  , tabletעצמאותם בשימוש בטכנולוגיה גדלה ,
מה שהוביל ליותר התנסות ,וליכולת גדולה להשתמש בעט כדי לייצג את
החשיבה שלהם.



בנוסף ,רוב הילדים העדיפו את המח שב מסוג  tabletעל פני ציור במדיה
מסורתית.
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המחברים מסכמים כי נוכח הקלות שבה הסתגלו הילדים במחקר לשימוש
בטכנולוגיה החדשה  ,יחד עם הרמה הגבוהה של עניין ועיסוק בטכנולוגיה
שהילדים הפגינו ,נראה כי המחשב מסוג  tabletיכול להוות כלי פוטנציאלי
ללמידה עבור ילדים קט נים.



תחום הסמראטפונים

''כיום הפלאפונים מספיק מתוחכמים כדי לשמש

כמחשב לכל דבר .לכן  ,גם אם אי אפשר להכניס מחשבים לכל כיתה ,ניתן
להשתמש בפלאפונים חכמים ובאפליקציות סלולאריות כדי להפוך את חווית
הלימוד לאינטראקטיבית ומעניינת יותר''

חלק א'  :מחשבי  TABLETSבחינוך ,ממצאי חיפוש במאגרי מידע
היקף השוק בעולם  :תחזיות
Worldwide Mobile Learning Market to Reach $9.1 billion by 2015
מ חשב ה  - IPADוהמורים – התרשמויות ראשונות
בשעה שאלפי מורים בעולם עוברים בהדרגה לשימוש במחשבים ניידים להוראה
פעילה ולניהול מידע פדגוגי  ,הרי הגיע מחשב ה  IPAD -של חברת אפל לשו ק הצרכני
בעולם .נשאלת השאלה האם הוא בכלל מותאם להוראה וללמידה? תשובות ראשונות
מגיעות מ אותם מורים ומרצים שמיהרו לרכוש את "הצעצוע החדש" ולהתנסות בו.
ההתרשמות הראשונה שלהם מצביעה כי מדובר במחשב שהוא בראש ובראשונה
שימושי לקריאת ספרים אלקטרוניים ולקריאת טקסטים דיגיטאליים .כך סבור
למשל , Will Richardson ,המורה האמריקאי ומוביל התקשוב החינוכי שם.
עוד עולה מניסיונו עם ה  IPAD – -כי היישומים של כתבי עת ומגזינים
דיגיטאליים יהיה  ,ככל הנראה ,הפופולאריים ביותר לקריאה  -ב . IPAD
המורה  Maggie Hos-McGraneהמלמדת בבתי ספר יסודיים ה ביאה את
מחשב ה  IPAD -לכיתתה .התלמידים ,כמובן ,התרשמו והתלהבו ,אך היא מציינת
כי אפשרויות הכתיבה והעריכה במכשיר ה  IPAD -עדיין מוגבלות מבחינתה.
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מורים ומרצים במקומות אחרים בארה"ב מציינים כי אפשרויות העריכה וניהול
הקבצים במחשב ה  IPAD -עדיין מוגבלים מאד בגרסה זו ולא ניתן כמעט לניהול
את קבצי המידע .גם אם עניין זה ישתפר בגרסאות הבאות  ,כבר ברור היום כי
מחשב ה  IPAD -הוא ,בראש ובראשונה ,מחשב לצריכת מידע בידורי וקריאת
ספרים דיגיטאליים ופחות לניהול מידע אישי .לכן ,הוא עשוי להיות פופולארי
בקרב תלמידים ובני נוער ופחות בקרב מורים הזקוקים לכלים יעילים לניהול
מידע וארגון קבצי המידע.
מקורות המידע :
Reading as a Participation Sport
iPad: First impressions
המורה  Maggie Hos - McGraneמדווחת על ההתנסות שלה בהוראה פעילה
בעזרת מחשבי IPAD
First thoughts about using the iPad with my students
האתגר של קליטת מחשבי

 IPADSעבור כיתות לימוד בבתי ספר ציבוריים

בארה"ב 2012 - 2011
מחשב הטאבלט של אפל ה  IPADנמצא כבר שנתיים בשוק הבינלאומי ורישומיו כבר
ניכרים בתחומי מערכת החינוך .מאז פיתוחו כמחשב מוקטן מבוסס מסך מגע הוא
נרכש ע"י בתי ספר בארה"ב ובעולם בהיקף של כמה אלפי מחשבים ,בעיקר לכיתות
לימוד אשר צוידו במחשבי . IPAD
כרגע יש מעל  40,000יישומים חינוכיים מותאמים במיוח ד למחשב ה  IPAD -וכל
יום הולך וגדל מספרם .מדובר על יישומי מחשב שתוכננו ופותחו במיוחד לתלמידים
ככלי עזר ללמידה,חלקם סטאטיים וחלקם אינטראקטיביים .האפשרויות החינוכיות
הגלומות ביישומים אלו הם משמעותיות ביותר והבעיה של בתי הספר הנערכים
לרכוש אותם היא כיצד להקנות למורים את דרכי השימוש ביישומים מתוקשבים אלו
שמרביתם חדשניים בשוק .יצוין כי לא מעט מהיישומים המתוקשבים שפותחו בשנה
האחרונה עבור ה  iPadהם בתחומי המתמטיקה והוראת המתמטיקה .האתגר ים של
מנהלי הספר המתכוונים לרכוש את מחשבי ה  IPAD -הם הדרכה נאותה למורים
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מצד אח ד ומצד שני מציאת דרכים להתמודדות עם הסחת הדעת שעשויים מחשבי
ה  IPADלגרום לתלמידים .אלו הן בעיות כבדות משקל כי חברת אפל אמנם
מצטיינת בפיתוח יישומים אך לא בתחומי ההדרכה והתמיכה .גם מבחינת התלמידים
ההתמודדות אינה קלה ,הם מעדיפים לנצל תכונות אחרות של ה  ipadכ גון צפייה
בסרטי וידאו .אבל גישה נכונה ורציפה של המורה להפעלת התלמידים באיסוף
ובעיבוד מידע בכיתה עשויה למנוע הסחת דעת זו.
מקורות המידע:
יום אחד בחיי כיתה בביה"ס A Day in the Life of the iPad Classroom
תיכון בארה"ב הלומדת באמצעות מחשבי אייפד
!!them

with

do

students

and

what

teachers

and

iPads

September 14, 2011
Why the iPad Should be used in Classrooms
New York City Schools Purchasing 2,000 iPads For Its Students
School district hopes to improve math scores with iPad pilot program

הלמידה הדיגיטאלית :הכיתה נוכחת במחשב-הלוח של התלמיד
עידית אבני ,דר' אברום רותם  ,מרץ 2011
לא ירחק היום בו יגיע כל תלמיד עם מחשב-לוח )" ("iPadלכיתה ,והלמידה שלו
תתרחש ב"כיתה הדיגיטאלית" בממשק מחשב-הלוח .אמצעי זה יזמן לתלמיד ולמורה לא
רק מימוש פרדיגמת הוראה-למידה השונה מהכיתה המסורתית על כל גווניה ,אלא חוויית
למידה שמעוגנת במציאות תרבותית דיגיטאלית אותנטית ,תוך יישום אמצעים ,כלים ,שפה
ונורמות שהם חלק מחיי התלמידים .הכיתה הדיגיטאלית מצויה במחשב-הלוח האישי,נמצאת
עם התלמיד בכל מקום וזמן ומנוהלת על ידי מורה המנהיג ומנווט את הלמידה .במאמר זה
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מראים עידית אבני וד"ר אברום רותם את מאפייני הלמידה במחשב-לוח ומראים בהמשך
שאת הזדמנויות ואיכויות ההוראה -למידה בליווי מחשב-לוח בידי כל לומד ומלמד ,לא ניתן
י היה לממש משמעותית בכתה דיגיטאלית ,ללא ביסוס אמון ואתיקה כתנאי להתנהלות
למידה שכזו ( עידית אבני ,דר' אברום רותם(.
למאמר המלא ):(PDF
הלמידה הדיגיטאלית :הכתה נוכחת במחשב  -הלוח של התלמיד
ראה גם:
Opportunities for integrating your SMART Board and an iPad
עמדות תלמידים בבתי ספר לגבי שימוש במחשבי טאבלט ודרכי השימוש
 What do Students Think of Using iPads inאפשריים ע"י המורים
Class? Pilot Survey Results

Putting the iPad to Work in Elementary Classrooms
?iPads In Education – How’s It Going So Far

מחשבי  IPADSוחינוך קדם יסודי
האם ניתן להקנות יסודות קריאה לילדי גן באמצעות מחשב טבלט?)( ipad
מחבר  :ג'יי הורוויץ
ג'יי הורוויץ מביע ספק בנחיצות של אספקת מחשבים מסוג טבלט  ,מכשירי  iPadלילדים
בגני ילדים ובכיתות יסוד על מנת להקנות להם יסודות של קריאה .המאמר מתייחס לביקורת
של פרופסור לארי קובן מארה"ב .במהלך השנים פרופסור לארי קובן צבר ניסיון רב בבדיקה
של אופנות של טכנולוגיה לימודית .הוא קטן אמונה בנוגע ליכולת של טכנולוגיה זאת או
אחרת ,כולל התקשוב ,לחולל ניסים בחינוך .
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קובן כותב על מבצע של מחוז במדינת מיין לחלק מכשירי  iPadחדשים )! (iPad2לכל
ילד גן חדש במחוז בשנת הלימודים הקרובה .

"אין ספק שחשוב מאד שילדים ילמדו לקרוא ,אבל יש בכל זאת טעם לשאול אם באמת יש
צורך במכשיר שעולה  500$על מנת לפתח את היכולת הזאת .ויש ,כמובן ,שאלה עוד יותר
חשובה :האם גן הילדים הוא המקום הנכון להקנות את יסודות הקריאה ?אולי עדיף לאפשר
לילדי הגן לשחק קצת יותר (אפילו עם מכשירי )  iPadולהכין אותם קצת פחות ללימודי
ההמשך? קובן כותב על המעגליות שבגישות חינוכיות כלפי ילדי גן ".
להמשך המאמרון של ג'יי הורוויץ
ראה גם  :האם לאפשר לילדים קטנים להשתמש במחשב נייד מסוגTablet

? Tabletהאם לאפשר לילדים קטנים להשתמש במחשב נייד מסוג
: Leslie J Causeמחבר
מקור וקרדיט:
Cause Leslie J ., Chen Dora W. " A Tablet Computer for Young
Children? Exploring Its Viability for Early Childhood Education",
Journal of Research on Technology in Education. Vol. 43, Iss. 1. p.
75-99. ( Fall, 2010).
האם לאפשר לילדים קטני ם להשתמש במחשב נייד מסוג ? Tablet
המחקר הנוכחי בדק את השימוש במחשבים ניידים מסוג  tabletבחינוך לגיל הרך.
המחברים ,קודם כל ,בדקו את הקלות שבה ילדים בגן מסתגלים לטכנולוגיית ה -
 . tabletלאחר מכן ,החוקרים בחנו את האפקטיביות של הטכנולוגיה הזו בהעסקת
הילדים בציור באמצעות המחשב.
המחקר ניסה לענות על שתי שאלות:
 . 1האם טכנולוגיה שבה משתמשים בעט חרט ( ) stylus-interfaced technology
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היא כלי המתאים לגיל הרך?
 . 2כיצד טכנולוגיה שבה משתמשים בעט חרט יכולה להתיישב עם סטנדרטים של
תכנית לימודים טכנולוגית עבור הגיל הרך?
הנבדקים הי ו  40ילדים בגילאי  3עד  6שנים שנרשמו לשלוש כיתות בגנים בצפון
מזרח ארה"ב.
החוקרים הזמינו את הילדים בזוגות לחדר מחוץ לכיתה ,המצויד בכיסאות ובשולחנות
לילדים כדי להשתמש יחד עם הילדים במחשב נייד מסוג  . tabletזה היה מקום מוכר
עבור הילדים ,מאחר והם השתמשו בו לעתי ם קרובות עם המורים כאשר עבדו
בקבוצות קטנות .המחשבים מסוג  tabletצוידו בתוכנת  Wordומספר האייקונים על
סרגל התפריט היה מוגבל ומוגדל כדי להקל על הבחירה של הילדים .הזמן של כל
פגישה החל כאשר הילד הרים את העט והסתיים כאשר הילד הניח את העט כדי
להראות שסיים .כל יל ד קיבל העתק של הציור שלו בסיום כל פגישה .הילדים צולמו
בעת השימוש במחשבים מסוג . tablet
הממצאים הראו כי הילדים היו מסוגלים להיות נינוחים כאשר ציירו בעזרת המחשב
מסוג  tabletכאשר ניתנה להם הנחיה מצד מבוגר וכאשר הם צפו בילדים בני גילם
מציירים במשך שעה או פחות.
איכות הציור והכתיבה של הילדים הייתה דומה לזו שציירו בעזרת המדיה
המסורתית.
לבסוף ,השימוש במחשב בבית לא השפיע על הקלות שבה הסתגלו הילדים
לטכנולוגיה החדשה.
בנוסף ,כאשר הילדים הסתגלו למחשב מסוג  , tabletעצמאותם בשימוש בטכנולוגיה
גדלה  ,מה שהוביל ליותר התנסות ,וליכולת גדולה להשתמש בעט כדי לייצג את
החשיבה שלהם.
בנוסף ,רוב הילדים העדיפו את המחשב מסוג  tabletעל פני ציור במדיה מסורתית.
המחברים מסכמים כי נוכח הקלות שבה הסתגלו הילדים במחקר לשימוש
בטכנולוגיה החדשה  ,יחד עם הרמה הגבוהה של עניין ועיסוק בטכנולוגיה שהילדי ם
הפגינו ,נראה כי המחשב מסוג  tabletיכול להוות כלי פוטנציאלי ללמידה עבור ילדים
קטנים.
מחשבי

 ipadsבחינוך המיוחד  :אפשרויות ואתגרים
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מחשבי  IPADSבחינוך המיוחד בארה"ב
The iPad — Breaking New Ground in Special Education
מחשבי הטאבלט בחינוך הגבוה
ההשפעה האפשרית של מחשבי טאבלט בחי נוך הגבוה ובמכללות .האפשרויות
השונות לשינוי הליכי הלמידה של הסטודנטים בחינוך הגבוה .פיתוחים טכנולוגיים
שעשויים להאיץ את הטמעת מחשבי הטאבלט בקרב סטודנטים ומודלים חדשניים
של העברת חומרי למידה הנמצאים כעת בפיתוח בארה"ב.
מקור המידע :
מתוך בלוג Tablets in Higher Education : Innovations in education
האייפד כמחולל המהפכה בכיתות הלימוד באוניברסיטה

אוניברסיטאות בארה"ב מחלקות את הטאבלט של אפל לסטודנטים חדשים במטרה
למשוך אותם לשורותיהן – ולהתנסות במודל חינוכי חדש ,שאולי יחליף את הספרים עבי
הכרס .אנשי חינוך סבורים שהמגמה תצבור תאוצה בשנה הקרובה.
מחשב הטאבלט של אפל הוא לאו דווקא גאדג'ט שתוכנן עבור סטודנטים .אבל עבור מי
שרוצה ליהנות מהקלילות ומהעיצוב של האייפד גם בלימודים זיו קיטרו ממליץ על 10
אפליקציות שיהפכו אותו למכונת עבודה ללומדים באוניברסיטה או במכללה.
הקמת מרכז להתפתחות מקצועית של הוראה ולמידה באמצעות מחשבי IPADS
באוניברסיטת דלוואר בארה"ב.
.iPad Professional Development Institute
מחקר הערכה ראשון בארה"ב על השימוש של סטודנטים במחשבי  IPADSבקורסים
Pros And Cons Of iPads In The Classroom

ההיערכות בישראל  :מכללות
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קיימת היערכות נמרצת במכללות להכשרת מורים לקליטת מחשבי טאבלט בכיתות
לימוד של ס טודנטים להוראה .כך לדוגמא ,מכללת לוינסקי מתכננת לקלוט השנה
כיתה של מחשבי טאבלט לטובת העברת שיעורים מתוקשבים באמצעות מחשבי
טאבלט.
ההיערכות בישראל  :רשויות מקומיות
העיר בת ים  :מחשבי טאבלט לתלמידי כיתות ז'
לפי פיילוט שייצא לדרך בקרוב ,יצויידו תלמידי כיתות ז' בעיר ,כ 1500-תלמידים בסך הכל,
במחשבי טאבלט ,שיכילו את כל ספרי הלימוד .מטרות הפיילוט ,בין היתר ,הן להפחית את
השימוש בנייר ,סחיבת הספרים הכבדים ,יצירת אפשרות ללימוד מרחוק והכשרה של
המורים לעידן חדש בתחום החינוך .עוד במסגרת התוכנית ,בתי הספר ירושתו באינטרנט
אלחוטי .
דב מורן והטבאלט לתלמידים בבת ים :
מורן חשף פרטים על מיזם ,שהוא אחד השותפים בה ,אשר מפתח טאבלט המיועד לתלמידי
בית ספר“ .אנחנו מפתחים קורא ספרים אלקטרוני הכולל מערכת תמלילים ,אקסל וקורא
ספרים .המטרה של קורא הספרים האלקטרוני הוא להפחית את המשקל שהתלמידים
נושאים  -שלא יצטרכו ללכת עם ספרי לימוד .במקביל ,אנו מאפשרים באמצעותו למורה
לכתוב הערות על גביו ,כולל הוספת לינק ".
מורן ציין כי הטאבלט ( הערת צוות מרכז המידע במכון מופ"ת  :למעשה מדובר על קורא
ספרים אלקטרוני ולא מחשב טאבלט) נמצא בימים אלה בניסוי בבית ספר בבת ים אצל
 1,300תלמידים“ .פיתחנו את קורא הספרים האלקטרוני ללא תמיכת הממשלה או תמיכת
משרד החינוך .אני מקווה שייהפך להצלחה מסחרית ,גם בחץ לארץ .קישור
מידע ביבליוגראפי אשר נדלה מתוך מאגרי מידע בחינוך :
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The Educational Potential of Mobile Computing in
(EJ925905) the Field

2011-00-00

Pub Date:

;Journal Articles
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Pub Type(s):
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; Clark, Stewart, Meg
Jeffrey; Donald,
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EDUCAUSE Quarterly,
v34 n1 2011 Peer-Reviewed:
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Author(s):

Source:

Abstract:
This article focuses on mobile computing with a tablet PC, drawing from
over five years of experience teaching with tablets in outdoor, field-based
classes. In this article, the authors discuss three courses--Environmental
Science, Ecology, and Biology--taught at three colleges. Each course is
treated as a vignette from the point of view of a faculty member and a
technology specialist. Though the courses are similar in that students use a
tablet PC outdoors, the exercises and assignments, learning outcomes,
faculty member's goals, and length of time using a tablet for class work all
differ. In addition, student survey questions were not equivalent. The
classes use standard off-the-shelf software or freeware, typically on
Windows-based desktop machines. The pen-enabled tablet allows easy onscreen annotation and note-taking, and the software used has built-in digital
inking capability. The authors' goal is to provide a wide-angle view of how to
use tablet PCs as a mobile data-collection and note-taking tool suitable for
students' use in the field.

A Tablet Computer for Young Children? Exploring
Its Viability for Early Childhood Education
(EJ898529)
Author(s):
Source:

; Chen, Couse, Leslie J.
Dora W.

Pub Date:

Share

2010-00-00

Pub Type(s):
Journal Articles;
Journal of Research on
Reports - Research
Technology in Education, Peer-Reviewed:
Yes
v43 n1 p75-98 2010

Abstract:
This study explored the viability of tablet computers in early education by
investigating preschool children's ease in acclimating to tablet technology
and its defectiveness in engaging them to draw. A total of 41 three- to sixyear-old children were videotaped while they used the tablets. The study
found significant differences in level of tablet use between sessions, and
engagement increased with age. Teachers reported high child interest and
drawings as typical to above expectation. Children quickly developed ease
with the stylus for drawing. Although technical issues in learning this new
technology were encountered, children were interested and persisted
without frustration. What seems to matter for children's learning is the ways
teachers choose to implement this technology.
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Full Text: http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ898529.pdf

Student-Reported Differences in Technology Use
and Skills after the Implementation of One-to-One
Computing (EJ810418)
Author(s): Oliver, Kevin M.; Corn,
Jeni O.
Source:

Educational Media
International, v45 n3
p215-229 Sep 2008
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Pub Type(s):
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Peer-Reviewed: Yes

Abstract:
This two-year, mixed methods study with surveys, observations, and
interviews, documented student technology use and skill before and after
the implementation of a new one-to-one tablet computing program at a
private middle school in the United States. After one year with tablets,
several differences in students' technology use and skill were documented,
including: higher satisfaction with school technology, greater frequency of
technology use in specific subjects such as math and science, greater
frequency of certain classroom activities such as two-way communicating,
and greater technology skills on competencies such as editing collaborative
wikis. New modes of student collaboration were evident after implementing
the tablet program, including sharing notes and co-editing wikis. Differences
were inconsistent across grade levels and subjects, suggesting teachers
are adopting the tablet innovation differentially. In general, technology use
increased most in math, science, and social studies classrooms, with
smaller increases in language arts and foreign language classrooms.

(EJ762451) Tablet PCs: The Write Approach
Author(s):
Source:

Milner, Jacob
T.H.E. Journal, v33 n9
p20-26 Apr 2006

Pub Date:
Pub Type(s):

Peer-Reviewed:
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Abstract:
This article discusses the transforming effects of tablet PCs in the
classroom. As 1-to-1 computing becomes the goal on K-12 campuses,
school districts are turning to this newer, pen-based technology. Saint
Mary's School's new Lenovo ThinkPad X41 tablet PCs had transformed the
way Saint Mary's teachers did their jobs. Teachers created outlines for each
class, projected those outlines onto a screen, and used tablet technology to
scribble down notes on the file while lecturing. After class, the teachers
saved the notes to a Web server for anyone to access. Saint Mary's is not
the only K-12 school district to build its 1-to-1 computing program around
tablet technology; over the last few years, a number of other districts have
also chosen tablets as the basis of a 1-to-1 initiative.
In many cases, this new take on mobile computing serves as a supplement
to the old and trusty laptops. In others, particularly those like Saint Mary's,
technologists are relying upon tablet technology to replace laptops
altogether, sending the flip-up screen the way of the Dodo bird and the
joystick. Findings of a study that examines the use of 1-to-1 computing in
education is also presented.

The Tablet PC for Faculty: A Pilot Project (EJ836781)
Author(s): Weitz, Rob
R.; Wachsmuth,
Bert; Mirliss, Danielle
Source: Educational Technology
& Society, v9 n2 p68-83
2006
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Abstract:
This paper describes a pilot project with the purpose of evaluating the
usefulness of tablet PCs for university professors. The focus is on the value
of tablets primarily with respect to teaching and learning (and not for
research or administrative work). Sixty-four professors, distributed across
the various schools of a university, were provided with tablet PCs and were
trained in their use. A survey was distributed to the participants at the end of
the semester. There were 59 respondents, and of these 45 used the tablet
in at least one of their classes. This paper describes the pilot project and the
survey results. We observed that a) only a fraction of faculty are motivated
to use tablet technology: roughly a third of faculty expressed an interest in
replacing their notebook computer with a tablet computer and b) generally,
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participating faculty did indeed use tablet functionality in their classes and
were convinced that this use resulted in a meaningful impact on teaching
and learning.

What Does the Tablet PC Mean to You? A
(EJ935273) Phenomenological Research
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Author(s):
Lim, Kyu Yon
Pub Date:
2011-00-00
Source: Innovations in Education
Pub Type(s):
Journal Articles;
and Teaching
Reports - Research
International, v48 n3 Peer-Reviewed:
Yes
p323-333 2011
Abstract:
The goal of this study is to gain a detailed understanding of the experience
of instructors who have been using Tablet PCs (TPCs) for their teaching
practice. The study examines the lived experience of 28 faculty members
from a College of Engineering which is promoting the diffusion of TPCs in
the classroom. Phenomenology was adopted to answer the question "What
is it like to use a TPC to teach a course?" Written applications, one-on-one
interviews, classroom observations, and an online discussion board are the
data sources. From the iterative process of qualitative data analysis, four
common themes emerged in terms of converting to digital resources,
teaching by handwriting on the screen, becoming comfortable with
technology, and human enjoyment of using the TPC.

Tablet PCs and Reconceptualizing Learning with
Technology: A Case Study in Higher Education
(EJ929220)
Author(s):

Share

van Oostveen,
Pub Date:
2011-00-00
; Muirhead, R.
Pub Type(s):
Journal Articles;
William; Goodman,
Reports - Research
William M.
Peer-Reviewed:
Yes
Source:
Interactive Technology
and Smart Education, v8
n2 p78-93 2011
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Abstract:
Purpose: This study aims to examine the experience of 31 university
students who were issued tablet PCs for their use during an academic year.
The primary research problem which drove this project revolved around the
student perceptions of the benefits of technology to provide opportunities to
restructure their learning experiences. Design/methodology/approach: The
students were surveyed twice during the year and they were invited to
participate in either individual interviews or a series of focus groups. A
number of lectures were also visited and observed. The survey results
provided quantitative data regarding student usage of the technology. The
interviews, focus groups and observed classes provided data around the
reasons why the students used the technology in the ways they did.
Findings: Little evidence was found to support a contention that meaningful
learning with technology had occurred and, in spite of their comfort and
familiarity with the technology, there is no evidence of changing attitudes
with respect to meaningful learning on the part of the students surveyed in
this study. Research limitations/implications: A major application of this
should be directed towards similar studies focused on combining the
redefinition usage potential of new touch interface-driven devices, such as
the iPad, with a new pedagogical approaches to support learners to use the
technology as cognitive tools. Originality/value: It is important to note that
the introduction of a new technology, even if it makes a wide variety of
affordances available for use, cannot by itself, instigate redefinition of
learning tasks to allow for meaningful learning to occur.

Student Perceptions of Effective Use of Tablet PC
Recorded Lectures in Undergraduate Mathematics
(EJ925795) Courses
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Author(s): ; Sneddon, Yoon, Caroline
Pub Date:
2011-00-00
Jamie
Pub Type(s):
Journal Articles;
Source:
International Journal of
Reports - Research
Mathematical Education Peer-Reviewed:
Yes
in Science and
Technology, v42 n4
p425-445 2011
Abstract:
Tablet PCs have been increasingly used in undergraduate courses to create
recorded lectures that are close copies of the live lectures. Research has
shown that students are largely positive about the availability of tablet PC
recorded lectures. However, there is some concern that the availability of
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such faithful recordings may encourage students to miss live lectures, which
may in turn lead to lower achievement in the course. In this study, we
surveyed students on their use of recorded lectures in two large
undergraduate mathematics courses. We investigated patterns in their use
of recorded lectures and live lecture attendance, how and why they used
recorded lectures and how this use was associated with their final grade.
The results suggest that the practice of missing live lectures intentionally
because the recordings were available was not associated with final grade.
However, those respondents who intended to watch more recorded lectures
than they actually did achieved significantly lower grades.

Students' Acceptance of Tablet PCs and
(EJ930222) Implications for Educational Institutions

Share

Author(s): ; Moran, El-Gayar, Omar
Pub Date:
2011-00-00
Mark; Hawkes, Mark
Pub Type(s):
Journal Articles;
Source: Educational Technology
Reports - Research
& Society, v14 n2 p58-70 Peer-Reviewed:
Yes
2011
Abstract:
This research develops and empirically tests a factor model for
understanding college students' acceptance of Tablet PC (TPC) as a means
to forecast, explain, and improve their usage pattern in education. The
analysis involved more than 230 students from a regional Midwestern
institution. Overall, our model exhibited a good fit with the data and provided
satisfactory explanatory power for students' acceptance of TPC in an
educational setting. Analysis of the results suggests a number of
implications to educational institutions. Most notably are the need for
programs aimed at influencing students' attitudes and perceptions towards
TPC, creating an environment of a positive image surrounding the use of
TPC on campus, and facilitating the use of TPC.

A Year without Paper: Tablet Computers in the
(EJ912879) Classroom
Author(s):
Fons, John
Source: Physics Teacher, v48 n7
p481-483 Oct 2010
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Pub Type(s):
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Abstract:
Students can be seen throughout any campus in America carrying their cell
phones, laptop computers, and iPhones. I've seen a tremendous increase in
the student use of laptop computers during lectures and students often ask
for electronic copies of lectures rather than printed versions. In an attempt to
adapt to my students' increasingly technology-driven lifestyle, I issued a
tablet computer to all of my students, and for a year all course materials
were digital, with no distribution of paper.

Faculty Use of Tablet PCs in Teacher Education and
(EJ881171) K-12 Settings
Author(s):

Steinweg, Sue
Pub Date:
; Williams, Sarah Byrd
Pub Type(s):
Carver; Stapleton, Joy
Neal
Source:
TechTrends: Linking Peer-Reviewed:
Research and Practice to
Improve Learning, v54 n3
p54-61 May 2010

Share
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Abstract:
As new technological tools emerge almost daily, students in public school
and university settings are becoming increasingly technologically savvy.
Faculty members in both settings have the opportunity to explore tools that
have the potential to be valuable resources in a variety of educational
environments. The Tablet PC is an example of one such tool. This computer
combines the capabilities of a traditional laptop with the added feature of
pen-based digital inking for handwritten notes and symbols, resulting in a
very versatile tool. This manuscript provides examples of practical uses of
Tablet PCs in teacher education programs and in K-12 classrooms based
on faculty member exploration with this technology.

Using a Tablet PC and OneNote 2007 to Teach
(EJ913050) Chemistry
Author(s):
Source:

Tofan, Daniel C.
Journal of Chemical
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Jan 2010
Peer-Reviewed:
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Abstract:
Microsoft OneNote 2007 is a very powerful program that can be used for
electronic delivery of chemistry lectures. Its features make it much more
versatile than PowerPoint. Documents can be organized in a structured
manner, and annotations can be easily added. Links to Web sites can be
included and accessed on the fly. Clippings from external programs can be
inserted with ease. A calculator feature allows mathematical expressions to
be built and evaluated in real-time, right inside the document. When used
with a tablet PC and a stylus, this system can be effective in teaching
chemistry, eliminating the need for blackboards, whiteboards, or other
presentation software. The ability to write and draw chemical symbols and
to perform numerical calculations "live" in front of the classroom makes this
type of technology ideal for any level chemistry course, although it is
particularly helpful for first- and second-year undergraduate courses.

Ubiquitous Presenter: A Tablet PC-Based System to
(EJ864423) Support Instructors and Students
Author(s):
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Source: Physics Teacher, v47 n9
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Peer-Reviewed:
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Abstract:
Digital lecturing systems (computer and projector, often with PowerPoint)
offer physics instructors the ability to incorporate graphics and the power to
share and reuse materials. But these systems do a poor job of supporting
interaction in the classroom. For instance, with digital presentation systems,
instructors have limited ability to spontaneously respond to student
questions. This limitation is especially acute during classroom activities such
as problem solving, Peer Instruction, and Interactive Lecture
Demonstrations (ILDs). A Tablet PC, a laptop computer with a stylus that
can be used to "write" on the screen, provides a way for instructors to add
digital ink spontaneously to a presentation in progress. The Tablet PC can
be a powerful tool for teaching, especially when combined with software
systems specifically designed to leverage digital ink for pedagogical uses.
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Ubiquitous Presenter (UP) is one such freely available system. Developed
at the University of California, San Diego, and based on Classroom
Presenter, UP allows the instructor to ink prepared digital material (such as
exported PowerPoint slides) in real time in class. Ink is automatically
archived stroke by stroke and can be reviewed through a web browser (by
both students and instructors).
The system also supports spontaneous in-class interaction through a web
interface--students with web-enabled devices (Tablet PCs, regular laptops,
PDAs, and cell phones) can make text-, ink-, or image-based submissions
on the instructor's slides. The instructor can review and then project
submitted slides to the class and add additional ink, so that material
generated by students can be a focus for discussion.
A brief video showing UP in action is at http://physics.csusm.edu/UP. In this
article, we describe UP and give examples of how UP can support the
physics classroom.

The Use of Tablet and Related Technologies in
(EJ891808) Mathematics Teaching
Author(s):
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Pub Date:
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Pub Type(s):
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Source:
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According to "Standards of Excellence in Teaching Mathematics in
Australian Schools," excellent teachers of mathematics need to create "an
environment that maximises students' learning opportunities"; so that they
can encourage self-directed learning, "model mathematical thinking and
reasoning," and provide "purposeful and timely feedback." In the last ten
years new technologies have provided teachers of both school and
university mathematics with more opportunities to approach such
excellence. The Tablet PC and associated technologies together provide
one such opportunity. A Tablet PC is a laptop computer, equipped with a
touch-screen and a stylus to enable the user to write on or manipulate the
screen. This paper details some of the ways Tablet PCs and related
technologies have been used to foster good teaching and effective learning
for students in the early years of university study independent of whether
they are in large groups, small groups, in individual consultation situations,
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in classes or remote from a teacher in distance learning situations. It will
focus on the teaching of one-to-many, one-to-few and one-to-one,
addressing "stuck places" and online synchronous teaching drawing from
investigations and research conducted by the authors since 2004.
Full text: http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ891808.pdf
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Abstract:
This article focuses on mobile computing with a tablet PC, drawing from
over five years of experience teaching with tablets in outdoor, field-based
classes. In this article, the authors discuss three courses--Environmental
Science, Ecology, and Biology--taught at three colleges. Each course is
treated as a vignette from the point of view of a faculty member and a
technology specialist. Though the courses are similar in that students use a
tablet PC outdoors, the exercises and assignments, learning outcomes,
faculty member's goals, and length of time using a tablet for class work all
differ. In addition, student survey questions were not equivalent. The
classes use standard off-the-shelf software or freeware, typically on
Windows-based desktop machines. The pen-enabled tablet allows easy onscreen annotation and note-taking, and the software used has built-in digital
inking capability. The authors' goal is to provide a wide-angle view of how to
use tablet PCs as a mobile data-collection and note-taking tool suitable for
students' use in the field.

The Mobile Gymnasium Using Tablet PCs in
(EJ867653) Physical Education
Author(s):
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Abstract:
Physical educators teaching in a gymnasium need mobile technology that
supports the gathering and dissemination of information in a variety of
formats and that can adapt to different settings, allowing freedom of
movement. Notebook PCs and personal digital assistants (PDAs) are
examples of common types of mobile technology, but they lack the capacity
for interactivity and spontaneity. The newest notebook version--the tablet
PC--has benefited teachers by facilitating (1) digital note-taking, (2)
annotation of presentation materials, and (3) mark-up of students'
assignments. Research shows that using a tablet PC and creating learning
activities that require visual tools can develop critical-thinking skills and
support visual learning. This article discusses how a tablet PC can make a
significant difference in the classroom and the gymnasium by creating
opportunities for active learning, interaction, collaboration, and increased
student engagement. The article describes how a tablet PC works, how it
compares to notebook PCs and PDAs, and how to use it in the classroom.

Student-Reported Differences in Technology Use
and Skills after the Implementation of One-to-One
(EJ810418) Computing
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Abstract:
This two-year, mixed methods study with surveys, observations, and
interviews, documented student technology use and skill before and after
the implementation of a new one-to-one tablet computing program at a
private middle school in the United States. After one year with tablets,
several differences in students' technology use and skill were documented,
including: higher satisfaction with school technology, greater frequency of
technology use in specific subjects such as math and science, greater
frequency of certain classroom activities such as two-way communicating,
and greater technology skills on competencies such as editing collaborative
wikis. New modes of student collaboration were evident after implementing
the tablet program, including sharing notes and co-editing wikis. Differences
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were inconsistent across grade levels and subjects, suggesting teachers are
adopting the tablet innovation differentially. In general, technology use
increased most in math, science, and social studies classrooms, with
smaller increases in language arts and foreign language classrooms.

Tablet PCs: The Write Approach (EJ762451)
Author(s): Milner, Jacob
Source: T.H.E. Journal, v33 n9
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Abstract:
This article discusses the transforming effects of tablet PCs in the
classroom. As 1-to-1 computing becomes the goal on K-12 campuses,
school districts are turning to this newer, pen-based technology. Saint
Mary's School's new Lenovo ThinkPad X41 tablet PCs had transformed the
way Saint Mary's teachers did their jobs. Teachers created outlines for each
class, projected those outlines onto a screen, and used tablet technology to
scribble down notes on the file while lecturing. After class, the teachers
saved the notes to a Web server for anyone to access. Saint Mary's is not
the only K-12 school district to build its 1-to-1 computing program around
tablet technology; over the last few years, a number of other districts have
also chosen tablets as the basis of a 1-to-1 initiative. In many cases, this
new take on mobile computing serves as a supplement to the old and trusty
laptops. In others, particularly those like Saint Mary's, technologists are
relying upon tablet technology to replace laptops altogether, sending the
flip-up screen the way of the Dodo bird and the joystick. Findings of a study
that examines the use of 1-to-1 computing in education is also presented.
20Keane, L. B., & Crews, T. B. (2007). Moving out of the classroom:
Using PDAs and tablet PCs in teaching and learning. Proceedings
of the Organizational Systems Research Association Conference,
San Diego, CA.
:ספר

The impact of tablet PCs and pen-based technology on education
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 מאתRobert H. Reed

Title:

Toward High-Performance Communications
Interfaces for Science Problem Solving

Personal Author: Oviatt, Sharon L.; Cohen, Adrienne O.
Journal Name: Journal of Science Education and Technology
Source:

Journal of Science Education and Technology
v. 19 no. 6 (December 2010) p. 515-31

Publication Year: 2010
From a theoretical viewpoint, educational
interfaces that facilitate communicative actions
involving representations central to a domain
can maximize students' effort associated with
constructing new schemas. In addition,
interfaces that minimize working memory
demands due to the interface per se, for
example by mimicking existing non-digital work
practice, can preserve students' attentional
focus on their learning task. In this research,
we asked the question: "What type of interface
input capabilities provide best support for
science problem solving in both low- and highperforming students?" High school students'
ability to solve a diverse range of biology
problems was compared over longitudinal
sessions while they used: (1) hardcopy paper
and pencil (2) a digital paper and pen interface
(3) pen tablet interface, and (4) graphical
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tablet interface. Post-test evaluations revealed
that time to solve problems, meta-cognitive
control, solution correctness, and memory all
were significantly enhanced when using the
digital pen and paper interface, compared with
tablet interfaces. The tangible pen and paper
interface also was the only alternative that
significantly facilitated skill acquisition in lowperforming students. Paradoxically, all
students nonetheless believed that the tablet
interfaces provided best support for their
performance, revealing a lack of selfawareness about how to use computational
tools to best advantage. Implications are
discussed for how pen interfaces can be
optimized for future educational purposes, and
for establishing technology fluency curricula to
improve students' awareness of the impact of
digital tools on their performance.

What do Interactive Whiteboards and Tablet PCs bring to a
classroom?
Authors:
Tadashi Inagaki, Tohoku Gakuin University, Japan; Hitoshi Nakagawa, The
open university of japan, Japan; Masuo Murai, Kanazawa Seiryo University,
Japan; Masayuki Shimizu, Joetsu University of Education, Japan; Yu
Nakahashi, Musashi University, Japan; Takayuki Uchigaito, Fukuyama
University, Japan; Tomohiro Yamamoto, Kumamoto Prefectural Board of
Educatuion, Japan; Kazutaka Kurihara, National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology,
Abstract
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“The Future School Project” was lunched in July 2010. To study effects of
using ICT for learner centered collaborative learning, all students in 10
elementary schools are provided with a Tablet PC and every classroom is
provided with an Interactive Whiteboard. All these units are connected to a
wireless network and can access the Internet. This paper shows the current
condition of the future schools in Japan. To clarify the potential of this learning
environment, lesson plans from teachers and field reports from ICT support
staffs were collected. As a result, there were several trends of utilization of
IWBs and TPCs. Typical lesson patterns were also found and the advantages
and disadvantages of this learning environment were discussed.
Building Lectures and Building Bridges with Socio-economically
Disadvantaged Students.
Authors:
Phillips, Peter 1 phillipsp@usq.edu.au
Loch, Birgit 2 Birgit.Loch@swin.edu.au
Source:
Journal of Educational Technology & Society; Jul2011, Vol. 14
Issue 3, p240-251, 12p
Abstract:
This paper is an empirical analysis of the first stage of an
ongoing effort to introduce technology to enhance student
learning in introductory corporate finance within a multi -campus
and multi-mode regional Australian University. The engagement
and performance of low socio-economic status (SES) students is
of particular interest because approximately one-quarter of the
university's enrolled students are classified low SES. A Tablet
PC is used to facilitate a cooperative 'building' of each week's
lecture in class and the recording of this process for delivery
online. The analysis of the academic achievement of two cohorts
of students in two different semesters—with the technology and
without—forms the basis of the formal evaluation of the efficacy
of the approach to date. The results indicate that there is a
significant difference in retention (drop-out statistics) and
academic achievement (examination performance, final grade
and course progression statistics) between the 'Tablet PC' and
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'control' semesters. The largest improvement was exhibited by
the low SES students. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Authors:
Enriquez, Amelito G. 1 enriquez@smccd.edu
Source:
College Teaching; Summer2010, Vol. 58 Issue 3, p77-84, 8p
Document Type:
Article
Abstract:
Tablet PCs have the potential to change the dynamics of
classroom interaction through wireless communication coupled
with pen-based computing technology that is suited for analyzing
and solving engineering problems. This study focuses on how
tablet PCs and wireless technology can be used during
classroom instruction to create an Interactive Learning Network
(ILN) that is designed to enhance the instructor's ability to solicit
active participation from all students during lectures, to co nduct
immediate and meaningful assessment of student learning, and
to provide needed real-time feedback and assistance to
maximize student learning. This interactive classroom
environment is created using wireless tablet PCs and a software
application, NetSupport School. Results from two separate
controlled studies of the implementation of this model of teaching
and learning in a sophomore-level Introductory Circuit Analysis
course show a statistically significant positive impact on student
performance. Additionally, results of student surveys show
overwhelmingly positive student perception of the effects of this
classroom environment on their learning experience. These
results indicate that the interactive classroom environment
developed using wireless tablet PCs has the potential to be a
more effective teaching pedagogy in problem-solving intensive
courses compared with traditional instructor-centered teaching
environments.
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חלק ב'  :סמארטפונים בחינוך:
מכשירים דיגיטליים ניידים (כגון טלפונים מסוג אייפון) והשפעתם על הלמידה בכיתה
: Hani Morganמחבר
מקור וקרדיט:

Hani Morgan. "Using Handheld Wireless Technologies in School:
Advantageous or Disadvantageous?", Childhood Education: Winter
2010/2011. Vol. 87, Iss. 2; pg. 139, 4 pgs
המאמר

דן

בשימוש

דיגיטליים

במכשירים

ניידים

בבית

הספר.

מכשירים דיגיטליים ניידים מבצעים משימות דומות לאלה שמבצעים מחשבים
שולחני ם ,כגון :מתן גישה לאינטרנט ,אחסון מידע ,שליחת  , e-mailומשחקי וידאו.
מכשירים ניידים מעין אלה כוללים מחשבי כף -יד (  ,) PDAטלפונים סלולריים ,מכשירי
בלקברי (  ,) BlackBerriesמכשירי אייפון (  ,) iPhonesמכשירי אייפוד ,מצלמות
ומגוון של תוספות לחומרה ( .) Churchill & Churchill, 2008
הריס (  ) Harris, 2008ממליץ שלכל תלמיד בבית הספר יהיה מכשיר אייפון ודן כיצד
בתי הספר יוכלו ליצור תוכנה שתאפשר למכשיר כזה לפעול כמסייע בשיעורי הבית,
ככרטיס מעבר במסדרון ,כקובע סדר יום ומשמש לתלמיד כמחברת .הוא גם מזכיר
כיצד מכשיר האייפון יכול להגבי ר את הבטיחות על  -ידי מתן האפשרות לתלמידים
לשמור

רשומות

של

קשר

אנשי

שלהם

למקרי

חירום.

במאמר נטען כי טכנולוגיות דיגיטליות ניידות יכולות להפוך לחשובות מאוד בעתיד
הקרוב מסיבות רבות :הן נגישות יותר מבחינה כספית יותר מאשר סוגים אחרים של
מחשבים,
הן יכולות לסייע לבתי הספר להפוך ל"ירוקים" ,הן מאפשרות למורים לפקח על
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התלמידים ולבצע משימות נוספות בכיתות בקלות וביעילות רבה יותר ,והן יכולות
להניע מחנכים ותלמידים כאחד.
לעומת זאת ,המבקרים טוענים שהמכשירים הניידים יסיחו את דעתם של התלמידים,
יובילו ילדים להשתמש בהם בצורה לא נאותה ואפילו יגרמו לילדים להתמכר
לסימולציה אלקטרונית .בנוסף ,המחשבים לא יכולים להחליף את המורים ואפשר
להשתמש בהם יתר על המידה .והתלמידים יצטרכו ללמוד כיצד לתקשר עם אנשים
אחרים.
בתי הספר מגיבים לעתים קרובות לבעיות הפוטנציאליות לגבי טכנולוגיות ניידות על -
ידי כך שהם אוסרים על השימוש בהן .סקר שנערך לאחרונה מראה כי כ  70% -מבתי
הספר ברחבי ארה"ב אוסרים על התלמידים להשתמש בטלפונים סלולריים במהלך
הלימודים

יום

.) Schachter,

( 2009

המחקר מציין שבעזרת אמצעי פיקוח מתאימים בביה"ס  ,השימוש במכשירים
דיגיטאליים ניידים יכ ול להיות יעיל עבור בתי הספר .
קישור למאמר באנגלית
ראה גם :
סביבת למידה פעילה בבתי ספר המבוססת על טלפונים חכמים
האם למידה ניידת אכן מגשימה את ההבטחה הגדו לה לשינוי בדרכי למידה

מחקר על שילוב חקר-רשת  -WebQuestבאמצעות מכשירים ניידים (כגון ,טלפונים
ניידים) בחינוך הסביבתי
: Chang Cheng-Sianמחבר
Chang, Cheng-Sian; Chen, Tzung-Shi; Hsu, Wei-Hsiang, "The Study on
Integrating WebQuest with Mobile Learning for Environmental Education,
" Computers & Education v. 57 no. 1 (August 2011) p. 1228-39.
מחקר זה בא להדגים את ההשפעה של אסטרטגיות הוראה שונות על ביצועי הלמידה של
החינוך הסביבתי באמצעות שיטות כמותיות .התלמידים למדו על מיחזור משאבים ומיונם
דרך אתר האינטרנט באמצעות כלי ההוראה של חקררשת - WebQuest.במחקר זה
השתתפו  103תלמידי כיתה ו' שחולקו לשלוש קבוצות :ההוראה המסורתית ,הוראה
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מסורתית עם  WebQuestוהדרכה עם  WebQuestבפעילות חוץ כיתתית .תרומתו
העיקרית של מחקר זה הוא היכרות של  WebQuestושילובו בתוך ההוראה החוץ-כיתתית.
תוצאות המחקר מראות כי השימוש  WebQuestבהוראה חוץ-כיתתית השפיע על ביצועי
הלמידה של התלמידים באופן חיובי .שתי תוצאות מעניינות אחרות הן :
כאשר השתמשו ב - WebQuestבמצבים אמיתיים ,תלמידים יכלו לרכוש יותר ידע וניסיון .
בפעילות הלמידה של הניסוי ,התלמידים בצעו משימות למידה שונות והביעו דעות ונקודות
מבט משלהם  ,אשר יכולות לעודד ולטפח מיומנויות חשיבה ביקורתית בעתיד .כמו כן,
הלמידה החוץ-כיתתית גרמה לסטודנטים להשתתף ולהיות מעורבים באופן חיובי בפעילות
למידה ,יתר על כן ,הם יכולים להרהר על תוכן הלמידה על ידי התבוננות בהקשר אמיתי
ואחר כך למיין את המשאבים .ממצאים אלו יתרמו לפיתוח של הוראה ולמידה עבור גופים
ממסדיים ,בתי ספר ומורים ,לדוגמא ,מורים ישמשו כעוזרים או חונכים ויוכלו לספק
לתלמידים משאבים אחרים ברשת הציבורית ,כולל מחשבי כף יד ,טלפונים חכמים,
מחשבי לוח אישית או באינטרנט ,כדי לשפר את הלמידה שלהם ,בסביבות למידה חוץ-
כיתתיות ,כגון ,מוזיאונים ,קמפוסים או גני חיות .
ראה גם :
משימות מסוג  Webquestבלמידה מתוקשבת– במבט לאחור וגם לעתיד

כשהאינטרנט והפלאפון נכנסים לכיתה  -תכנית ליצירת סביבת למידה ממוחשבת
בשיתוף האוניברסיטה העברית
ההתפתחויות הטכנולוגיות ובראשן האינטרנט פותחות עולם חדש של אפשרויות בפני המורה
בבית הס פר ומאפשרות לו להשתמש במגוון כלים מתקדמים לשם שיפור חווית הלמידה
ויצירת דיאלוג פורה עם התלמידים .בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ערך ביום
ראשון 26 ,ביוני ,כנס סיום להשתלמות המורים הייחודית ''המורה והתלמיד בכיתה
דיאלוגית'' ,שנמשכה על פני שנה וליוותה את המורים ביצירת יחידות לימוד העושות שימוש
בכלים טכנולוגיים .
רם תמיר ,מורה למדעים ולביולוגיה בתיכון זינמן בדימונה ,הציג בכנס פיתוח חדש
הרותם את הטלפונים הסלולאריים החכמים לטובת הכיתה .האפליקציה ,המכונה
 Socrative,מאפשרת למורה ליצור שאלונים עליהם התלמידים יכולים לענות ישירות דרך
המכשירים הסלולאריים ,כאשר תוצאות השאלונים מוצגות מיידית על הלוח .
לדברי תמיר'' ,כיום הפלאפונים מספיק מתוחכמים כדי לשמש כמחשב לכל דבר .לכן ,גם אם
אי אפשר להכניס מחשבים לכל כיתה ,ניתן להשתמש בפלאפונים חכמים ובאפליקציות
סלולאריות כדי להפוך את חווית הלימוד לאינטראקטיבית ומעניינת יותר'' .תמיר הביע תקווה
כי כבר בקרוב יחלו בתי ספר בארץ לעשות שימוש באפליקציה .
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פרויקט אחר במסגרת ''הכיתה הדיאלוגית'' שכבר יצא לפועל הוא לימודי מתמטיקה
באמצעות אתר היוטיוב .בפרויקט שנערך בביה''ס עמק חרוד בהנחיית ד''ר יוליה גיל מבית
הספר לחינוך באוניברסיטה העברית ,הכינו תלמידי שכבת ט' סרטים עלילתיים קצרים
המדגימים כיצד נוסחאות מתמטיות באות לידי מימוש בעולם האמיתי והעלו אותם לאתר היו
טיוב .
''המטרה של הפרויקט הייתה להתחבר לעולמם של התלמידים באמצעות אמצעים
טכנולוגיים ולגרום להם להיות פעילים'' ,מסבירה גיל'' .התלמידים קיבלו הזדמנות להפגין
יצירתיות ודמיון והם הכינו סרטונים מקסימים ומשעשעים שעלו לאינטרנט ,ובסופו של דבר,
הם גם הבינו את החומר הלימודי יותר טוב מאשר אם סתם היו פותרים תרגילים בכיתה ''.
יערה גזית ,סטודנטית לתואר מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטה העברית,
הציגה בכנס את המחקר שהיא עורכת לגבי השימוש ב''דיגלו'' ,כלי ממוחשב לניהול
דיונים דרכו יכולים התלמידים לתקשר .
''הדיגלו מאפשר ליצור מפת דיון וירטואלית – כל תלמיד כותב את מה שהוא רוצה להגיד
והמידע מתועד ומתויק'' ,אומרת גזית'' .הוא מעביר את המשקל מהמורה לתלמידים .עד היום
המורים היו המרכז של כל דיון בכיתה ,אבל באמצעות הדיגלו כל התלמידים מתדיינים
ביניהם בקבוצות והמורה יכול לעקוב בו זמנית אחר כל הדיונים ,משום שהדיונים נערכים
במחשב'' .גזית ,שהטמיעה את השימוש במערכת הדיגלו בתיכון זיו בירושלים ובתיכונים
נוספים ,מספרת שהתוכנה זוכה להצלחה רבה הן מצד המורים והן מצד התלמידים .
ראומה דה-גרוט ,יו''ר הכנס ומנהלת קבוצת ''כישורים'' הפועלת באוניברסיטה העברית
ומתמחה בפתוח שיטות למידה חדשניות בסביבת למידה משולבת מחשב ,מסכמת את
מהות התכנית של הכיתה הדיאולוגית'' :שימוש בסביבת האינטרנט מאפשר עבודה
שיתופית של התלמיד כחבר בקבוצת תלמידים ,ומסייעת למורה להכיר ביכולות של
תלמידיו – כתלמידים אחראיים ומסוגלים ''.
עוד אומרת דה-גרוט'' ,סביבת האינטרנט משחררת את התלמידים לעבודה עצמאית יותר
שתורמת הן לתחושת המסוגלות האישית שלהם והן למוטיבציה ולעניין שלהם בלמידה
שמתרחשת יותר דרך העיניים שלהם מאשר דרך עיני המורה ''.
מקור וקרדיט  :האוניברסיטה העברית  ,יוני 201

האם למידה ניידת אכן מגשימה את ההבטחה הגדולה לשינוי בדרכי למידה?

האם למידה ניידת בחינוך אכן מגשימה את ההבטחה ,שואלת סוזן סמית נאש ,בבלוג
שלה הידוע בשם דיווחי "מלכת הלמידה מרחוק" .לכאורה ,למידה ניידת מטלפונים
חכמים ומחשבוני טאבלט כגון  iPhone and iPadצופנת בחובה הבטחה גדולה הן
מבחינת גמישות הלמידה והן מבחינת אפשרויות העברת תכני למידה מותאמים
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למדיה דיגיטאלית ניידת  .למידה ניידת מאפשרת לסטודנטים ,מורים ולתלמידים
לאסוף נתונים בצורה מוחשית ובזמן אמת מהשטח ולבצע חקר בשדה .יש כיום יותר
ויותר יישומי תוכנה המאפשרים כיום למידה ניידת ,אך סוזאן נאש סבורה כי
ההבטחה עדיין לא מומשה באוניברסיטאות ובמכללות בארה"ב לפחות  ,וספק אם
במקומות אחרים.
במקום לענות ישירות על השאלה היא מעדיפה למנות ברשימתה מספר יישומים
מהותיים בלמידה מרחוק המותאמים ללמידה ניידת  ,מרביתם לא יושמו ע"י
סטודנטים או מרצים ,כגון ,מערכת המתאימה את  Moodleללמידה ניידת .
?Mobile Learning: Is It Doing What It’s Supposed To
ראה גם:
מחשב כף  -יד :הערך המוסף ללמידת מדע וטכנולוגיה
ד"ר ע ודד בן  -מנחם
The London Mobile Learning Group
סביבת למידה פעילה בבתי ספר המבוססת על טלפונים חכמים
M - LEARNING : MEDIATING MATTER AND FORM IN EDUCATION ON
THE GO

סביבת למידה פעילה בבתי ספר המבוססת על טלפונים חכמים

בעוד במערכת החינוך הישראלית מתלבטים ומתווכחים לגבי השימוש של טלפונים
ניידים בכיתה ,הר י יש מדינות אחרות בעולם בהן בתי הספר גילו יוזמה ופיתחו
בעצמם סביבות למידה מאתגרות המבוססות על למידה ניידת  ,כך לדוגמא ,מדווח
טוני בייטס כי במדינת אוהיו בארה"ב פותחה סביבת למידה מתוקשבת להפעלת
תלמידים של ביה"ס עם טלפונים חכמים .הנחת היסוד של הפרויקט  :על מנת
לצמצם את הפער בין עולם הלימודים של התלמידים לבין עולמם האישי צריך
לתקשר איתם באופן בו הם מרגישים טבעי ונוח  .לאחר שנתיים של התנסות עם
טלפונים חכמים כחלק ממערך למידה מתוקשב פעיל עם כיתות ג'  -ו' הם החליטו
עתה

להרחיב את ההתנסות גם לכיתות ז' בבתי הספר באוהיו  .עפ"י
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התפיסה המתגבשת עתה בעולם הטלפון הנייד איננו מחליף את המחשב ככלי לימוד
אלא משלים כלי למידה אחרים ועונה על התפיסה העכשווית שמחשוב קיים סביבנו
. Ubiquitous Computing ומשרת אותנו בכל מקום וזמן
: ראה גם

Mobile learning in schools
.  חקר מקרה עם סטודנטים להוראת מתמטיקה:למידה בעזרת טכנולוגיה ניידת
 מעבדה ניידת למתמטיקה בתוך הסלולארי:פיתוח חדש

: מידע ביבליוגראפי שנ דלה מתוך מאגרי מידע בחינוך

The Study on Integrating WebQuest with Mobile
(EJ918758) Learning for Environmental Education
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Abstract:
This study is to demonstrate the impact of different teaching strategies on
the learning performance of environmental education using quantitative
methods. Students learned about resource recycling and classification
through an instructional website based on the teaching tool of WebQuest.
There were 103 sixth-grade students participating in this study and broken
down into three groups: traditional instruction, traditional instruction with
WebQuest and WebQuest instruction with outdoors.

The major contribution of this study is the introduction of WebQuest into the
outdoor instruction. The results of this study show that using WebQuest in
outdoor instruction influences students' learning performance positively.
Two other interesting results are: (1) when WebQuest was used in real
situations, students could acquire more knowledge and experiences, and (2)
in the learning activity of the experiment, the students accomplished
different learning tasks and expressed their own opinions and perspectives,
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which could foster their critical thinking skills. On the other hands, the
students in outdoor situation could be positive to participate in learning
activity; furthermore, they could ponder the learning contents by observing
the real context and then they began to classify/categorize the resources.
These findings will contribute to the development of teaching and learning
for government, schools and teachers; for instance, teachers act as
assistants or tutors and provide students with others public network
resources, including PDAs, smartphones, tablet personal computers or the
Internet, to improve their learning in outdoor learning environments, such as
campus, museums or zoos.

Using Smartphones as Essential Tools for
Learning: A Call to Place Schools on the Right Side
(EJ936510) of the 21st Century
Author(s):
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2011
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Abstract:
The authors stand by this prediction: Within five years "every" child in
"every" grade in "every" K-12 classroom in America will be using a mobile
learning device (MLD), 24/7. And a corollary already being seen in MLDusing classrooms: Student achievement will increase "significantly", since
time-on-task increases "significantly" when students use MLDs such as
smartphones inside the classroom for curricular purposes. Furthermore, the
authors present provocative evidence from classrooms in Singapore to New
Jersey that Kozma is right and Clark is wrong: The medium--the MLDs--do
matter very much in learning!

Universities and Libraries Move to the Mobile Web
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Abstract:
The convergence of web-enabled smartphones, the applications designed
for smartphone interfaces, and cloud computing is rapidly changing how
people interact with each other and with their environments. The
commercial sector has taken the lead in creating mobile websites that
leverage the capacities of smartphones, and the academic community has
begun to follow suit. Given this relatively recent adoption of mobile
technology by the academic community, the handful of studies completed
examine how people use academic mobile websites or identify what
information/services they want to access via the mobile web and tend to
focus on one or two institutions rather than a cross-section of mobile
websites across multiple institutions. Cross-sectional studies identify the
types of services commonly offered while allowing for comparisons between
what is offered and what users want or need to access using the mobile
web. This article reports a study that examines the mobile websites of large
research universities and their libraries in the United States and Canada.
The services available on different university and library mobile websites
are compared and contrasted with the literature identifying what mobile web
users desire. This analysis across multiple mobile websites provides
universities and their libraries with an initial benchmark for comparisons with
other institutions.

Informal Learning with PDAs and Smartphones
(EJ809121)
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P.; Scanlon, E.
Source: Journal of Computer
Assisted Learning, v24
n5 p359-371 Oct 2008
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Abstract:
There has been increasing interest in informal learning in recent years
alongside interest in how such learning can be supported by technology.
However, relatively little is known about the extent to which adults make use
of their own mobile devices to support informal learning. In this study, a
survey was used to investigate whether, and to what extent, experienced
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users of mobile devices use their mobile devices to support intentional
informal learning. If so, do they make use of mobile device connectivity to
support opportunistic informal learning and does such connectivity support
or encourage collaborative informal learning? Experienced mobile device
users were recruited from web forums and business, and asked whether
they used their devices to support informal learning. A pattern of learning
uses emerged, some of which deployed the mobile device capabilities
relatively unchanged, others triggered adaptations to typical learning
activities to provide a better fit to the needs of the learner. These informal
learning activities provided the basis for the design of a flexible mobile
learning framework that can be extended

.5Top Smartphone Apps to Improve Teaching,
Research, and Your Life (EJ926278)
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Source: Education Digest:
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May 2011
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Abstract:
Not long ago, it seemed absurd for academics to carry around a computer,
camera, and GPS device every where they went. Actually, it still seems
absurd. But many professors (and administrators) now do just that in the
form of all-in-one devices. Smartphones or tablet computers combine many
functions in a hand-held gadget, and some users are discovering clever
ways to teach and do research with the ubiquitous machines. Some of the
most innovative applications for hand-held devices have come from
professors working on their own. They adapt popular smartphone software
to the classroom setting, or even write their own code. The author asked
about the areas in which professors and college officials are making the
most of their mobile devices. In this paper, he shares the scenarios that
people mentioned most often and the apps in each category that got users'
highest marks.
Student Information Literacy in the Mobile
Environment (EJ925903)
Author(s): Yarmey, Kristen
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Abstract:
Keeping up with today's rapid technological changes reveals itself vividly in
the changing ways people attempt to gather information. This article
describes a survey conducted by the Weinberg Memorial Library at the
University of Scranton which analyzed the information retrieval strategies
employed by a cohort of undergraduate students. The Scranton
Smartphone Survey focused on three critical areas of information literacy
among students as defined by the Association of College & Research
Libraries' (ACRL) Standards: (1) Searching for information effectively; (2)
Critical evaluation of information; and (3) Incorporation of new information
into one's knowledge base. The Scranton Smartphone Survey yielded some
interesting results both in terms of technological advancement and reliance
on traditional standards. Two outcomes stand out: (1) Those using the most
user-friendly and interactive of the Internet-capable devices--the iPhone and
Android--identified themselves as heralds of future behavior for the larger
student body; and (2) In spite of the innovations, most students remain
attuned to the need to evaluate the reliability of their sources.

Smartphones Give You Wings: Pedagogical
(EJ877549) Affordances of Mobile Web 2.0
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Abstract:
Built on the foundation of four years of research and implementation of
mobile learning projects (m-learning), this paper provides an overview of the
potential of the integration of mobile Web 2.0 tools (based around
smartphones) to facilitate social constructivist pedagogies and engage
students in tertiary education. Pedagogical affordances of mobile Web 2.0
tools are evaluated, and student usage and feedback is outlined via an
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interactive multimedia timeline (using "YouTube" videos) illustrating how
these mobile Web 2.0 pedagogical affordances have transformed pedagogy
and facilitated student engagement in a variety of course contexts. A rubric
for evaluating appropriate smartphone choices is provided, and a model for
implementing mobile Web 2.0 pedagogical integration is presented.
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THE INCORPORATION OF MOBILE LEARNING
INTO MAINSTREAM EDUCATION AND TRAINING
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CONTENTS 2005
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gan1.pdf

Smartphones to facilitate communication and improve social skills
of children with severe autism spectrum disorder: special
education teachers as proxies. 2008
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Creating Open Educational Resources for Mobil e Phones . 10
Author
Beverly Leeds, University of Central Lancashire, UK
Abstract
This paper outlines the work undertaken by the TELSTAR project, funded by
the Joint Information Systems Committee (JISC) to create mobile phone
learning resources. It will explore how resources for mobile phone learning
can be developed using familiar technologies within the academic sector. The
paper also explores the definitions of work-based learning and mobile learning
and links the two together to create mobile learning solutions for students
studying Professional Practice programmes at the University of Central
Lancashire. Mobile learning materials have successfully been tested on three
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mobiles phone platforms; Android, Windows and i-Phone. It concludes with
suggested research into creating mobile learning using existing OERs.
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