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 שיגרה וההוראה המקוונת בזמן חירום ובזמן ישת הלמידהפת

 -מאתגר להזדמנות-

 

 

 :קדמהה 

 קידום ההוראהלשנועד לשיפור ואמצעי מטרה בפני עצמה אלא  ןמרחוק אינלמידה והוראה 

ולשוק העבודה הדינמי  21-הקניית כישורים ומוכנות למאה ה  הואהמוסף  הערך. והלמידה

נדרשת גישה מערכתית, שהיא מעל ומעבר לשינוי , שיאפיין אותה. למימוש מעבר זה

  practice best יש צורך לבנות מודל של .נת פרונטלית למתכונת דיגיטליתבהוראה ממתכו

 .וללמוד תוך כדי ביצוע

על ההנחה שטכנולוגיה מקוונת משלימה ומחזקת את ההוראה  הגישה צריכה להיות מבוססת

 .והלמידה, אך לא מחליפה את המורים

, לצידם בפני מערכת החינוך משבר הקורונה העולמי מיקד את האתגרים הרבים העומדים

 .ההוראה מרחוקשל בצורה משמעותית  הרחבההיא  מההזדמנויותחת א הזדמנויות רבות.

 

 רמת תלמיד:ב 

 :הלמידהיהול נ -

מיומנויות של ניהול עצמי, שיתוף מול מסך,  יכוזרבזמן ללמידה,  התארגנות

 פעולה בקבוצה, ואוריינות דיגיטלית. 

 :למידהמיומנויות  -

ת, יצירתיות, אוריינות דיגיטלית, שיתופיות וכישורי חשיבה ביקורתית, תקשור

 חיים

 בין השיעורים: יוליוועקב מ -

 שאף תלמיד לא נשארהשיעורים כדי לוודא  בין המורהב שוטף ואקטיבי מצד מעק

 מהווכד מיםהזדמנות לעבודה קבוצתית, פורו, מנגנוני קשר לפתחמאחור; 

 :בין פעילות מסך ופעילות אקטיבית ילובש -

תרונות טכנולוגיים בפ שימוש. י והנפשי של תלמידיםאחר מצבם הרגש עקבמ

 אינטראקציות ותמיכה אקטיבית בזמן הלימודים שיאפשרו

 :אמצעי קצה -

תשתיות של מחשבים, אינטרנט וסביבות מתאימות לאוכלוסיות מוחלשות,  לספקיש 

 .יגיטלימשמעותי את הפער הד כדי לצמצם באופן

 עזרה טכנית: -

היכולת של יפור ש. לעזרה הזקוקים לתלמידים טכניתתמיכה למערכות  נדרשות

 .בעזרה לתלמידיםפדגוגי לתמוך -הצוות הטכנו
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 רמת מורה:ב 

 תפקיד המורה: -

תלמידים  לאתרלמשב ו, כמאמנים כדי לכווןו מנחיםכ, כמחנכים פועלים מוריםה

 לצדבעלי כישורים רגשיים וחברתיים להיות מורים מצריך מהזה מתקשים ולעודדם. 

 .טכנולוגית אוריינות

 :תמיכה של מומחי טכנולוגיות למידה -

נדרש מערך תמיכה של . יכולת להתאים את עצמם להוראה מקוונת המוריםל כל לא

 . למתן ייעוץ מקצועי ותמיכה שוטפת למוריםלמידה  ממומחי טכנולוגיות

 מיכה משפטית:ת -

 פרטיות, זכויותשל בנוגע לסוגיות לספק מידע ותמיכה משפטית מקצועית למורים 

 יוצרים ואישורי שימוש בחומרים דיגיטליים ובחומרי לימוד פתוחים

 :מוריםהכשרת  -

, או לשלב לקדם למידה דיגיטליתהידע הנדרש והמיומנויות לא לכל המורים יש את 

 ומתמשך צורך במערך הכשרה נרחב שההוראה הרגילה; י במסגרתאותה 

 . ולהתפתחות התעדכנותל

 ופש פעולה:ח -

. ניתן להכיר לקדם ולפתח חומרי לימוד ושיטות פדגוגיות למוריםופש פעולה ח

 מוריםהבהערכת כמרכיב לשלבן ובפיתוחים אלה כחדשנות וכתרומה ייחודית 

 רמת מנהל:ב 

 תכנית אסטרטגית בית ספרית: -

, לעדכן את החזון תכנית אסטרטגית לפיתוח חינוך מקוון על הנהלת בית הספר לגבש

צעדים רב שנתיים  יש לגבש בהתאמה ואת היעדים קצרי הטווח וארוכי הטווח. 

 של התכנית האסטרטגית לתקצובה ומימושה

 תשתית ארגונית: -

 .גיבוש ויישום תשתית ארגונית תומכת בחינוך מקוון

 הכשרת סגל ההוראה: -

רה מוסדית, לפיתוח תפישה כוללת של המורה כמקדם למידה פיתוח תכנית הכש

העברת ל םדרכיוומרי למידה מקוונים אפקטיביים ואיכותיים, להכנת חשלבת, מ

 .והערכת ההישגים בהם ריםהשיעו

 סיוע פדגוגי וטכני: -

 רשות המורים ללמידה מקוונתסיוע פדגוגי וטכני ללהעמיד מערך 

 מאגר מידע בית ספרי/אזורי: -

של מאגר , ליצור שלהםליצור חומרי לימוד חדשים בשיעורים לפתח ולעודד מורים 

 .מורים והלומדיםהלשירות  ,והפצהלחלוקה  חומרי למידה איכותיים

 הערכה: -

 מדדי איכות ללמידה מקוונת אפקטיביתהצבת 

 



 

 
 ~3 ~ 

 שיגרה וההוראה המקוונת בזמן חירום ובזמן ישת הלמידהפת

  רמת היבטים פיזיים:ב 

 :אינטרנט בבתיםמחשבים ותשתיות  -

את תשתית האינטרנט כתשתית  מציביםהשינויים הטכנולוגיים בעשור האחרון 

 . בצורה משמעותית יגדלעליה חיונית וקריטית אשר העומס 

 עולה עם גורמים עסקיים:פשיתוף  -

 לשידרוג תשתיות פיזיות ההזדמנויות לשיתוף פעולה עם גורמים עסקיים לבחון

 מקומיות ואזוריות

 למידה מכל מקום ובכל זמן: -

מבטיחות מאפשרות פרסונליזציה של הלמידה ו, המערכות למידה דיגיטליות אימוץ

 .בכל זמן ומכל מכשיר ,מכל מקום דללמולכל לומד את האפשרות 

 ורטלים ואתרי למידה דיגיטליים:פ -

 שימוש בחומרי לימוד דיגיטליים באמצעות פורטלים ואתרי לימוד דיגיטליים עידוד

. בשימוש בהם המורים והתלמידיםהנחיית המודעות לקיומם,  הגברת, ובעולםבארץ 

 .פיתוח תשתיות טכנולוגיות המבוססות על סימולציות כתחליף למעבדות

 והערכה:מעקב ם דיגיטליים לליכ- -

 בלמידה התלמידיםלבחינה שוטפת של מעורבות מקוונים פיתוח של כלי מעקב 

 ידה ]אפקטיביות[מ]יעילות[, ופיתוח כלים להערכת איכות הל

 רמת היבטים ארגוניים:ב 

 בעלי תפקידים: -

במטה, במחוזות ובמוסדות  ,ייעודיים בעלי תפקיד דורשמעבר ללימודים מקוונים 

בלמידה מקוונת, גם בצד הטכנולוגי וגם בהיבט של תמיכה  כיםהתומ החינוך,

 . פדגוגית

 מבנים פיזיים: -

בהתאמה ללמידה מקוונת, הכוללים  חינוךמבני  ותקצוב התשתיות, תאמת הבניהה

 מרכיבי תשתיות טכנולוגיים.

 :חדשנות טכנולוגית בחינוך -

מרחב כדוגמת מציאות רבודה וסימולציות. בכיתות ם דיגיטליים ציוד ואמצעי תהשלמ

וימשוך כח הוראה חדש למערכת  ed-tech  ה יסתם של יזמים בתחוםאת כנזה יזמין 

 החינוך

 מבנה ארגוני: -

חשיבה מחודשת על המבנים הארגוניים, צמצום בירוקרטיה, הגדלת הזריזות 

שיאפשרו גמישות בעת מעברים חדים בין  ,והגמישות בתהליכי קבלת החלטות

 למידה פיזית ללמידה מקוונת בזמן חירום ובשיגרה.

  :וההוראה למידההמת רב 

 :פדגוגיה מותאמת לסביבות דיגיטליות -

הנחייה אקטיבית  , הכוללתפיתוח פדגוגיה כוללת המותאמת לסביבות דיגיטליות

פחות ו , ענייןהתלמידיםכל תבטיח ריכוז והשתתפות שהוראה מקוונת סינכרונית ב

ולוגיה נשל שימוש בטכן מינון נכו משלבתהאיכות למידה מתוקשבת  הסחות דעת.

 לשילוב הלומד בסביבה שיתופיתו
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  ( quality literacy) :תיתאוריינות איכו -

שיח -דו קיוםממדית של שילוב אסטרטגיות איכות בלמידה המתוקשבת. -ראייה רב

על מנת להגדיר ציפיות, רמות אחריות ורמות הלמידה תהליך עם הלומדים בכל 

 .הלמידה המתוקשבת תכנוןבניתוח הממצאים ויישום הלקחים מעורבות. 

 :דינאמיתערכה ה -

 הערכת איכותשל  רציףתהליך  .דההערכה דינאמית המשולבת כבר מתחילת הלמי

 גדרתה .ציפיות הלומדיםהן את ו המערכת הלוקח בחשבון הן דרישות ,הלמידה

המדדים גדרת השיפור הלמידה.  לטובתתונים נהפרמטרים הנדרשים לאיסוף וניתוח 

  .לשיפור

 רמת מטה:ב 

 :זמינות לטכנולוגיות מקוונות -

יש צורך בפתרונות ברמה נגישות לאמצעי מחשוב.  לחלק ניכר מהתלמידים אין

האמצעים הטכנולוגיים יש לתת את הדעת גם על הצורך לספק למורים את  .לאומית

 קצר יחסית שלמחזור חיים ) אחד מהם, כולל האפשרויות לחידושם הנדרשים לכל

 כדוגמת מחשב נייד, מצלמות, גישה לאינטרנט מהיר (טכנולוגיות מחשוב ותקשורת

 וכד

 :תכניות רב שנתיות -

שנתיות בתחומי -לפיתוח אסטרטגיות ותכניות רב  החינוךמוסדות ותקצוב  ההכוונ

 הערכה ותגמול המוסדות על הישגיהם בתחום החינוך המקוון. החינוך המקוון

 :מעמד המורים והכרה בתרומתם -

יכולים של התקופה האתגרים הטכנולוגיים והפדגוגיים תמודדות סגלי ההוראה עם ה

ותפקידם, ולהוות כוח משיכה להון אנושי מעולה  להוות בסיס לשדרוג מעמד המורים

 .למקצוע ההוראה

ל להכשרת עובדי הוראה יתאימו את שיטות הוראה ודרכי ההוראה לעידן שמוסדות  -

 למידה והוראה מקוונים.

 וזמות ופיתוחים:י -

 .של חדשנות בחינוך מקוון םליוזמות, פיתוחים ויישומיקולות קוראים מתוקצבים 

 עורבות הורים:מ -

תם של ההורים ואופיו של שיתוף הפעולה בלמידה מרחוק לבדוק ולשקול את מעורבו

 .בבתיהם של התלמידים

 :מאגרי מידע משותפים -

אשר אותם ניתן להעמיד  ,במסגרות חינוכיות רבות מפותחים חומרי לימוד דיגיטליים

מרכזי מידע חכמים בעלי נגישות יעילה ירכזו חומרים שפותחו לרשות כלל המערכת. 

 .במוסדות החינוך
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 תכנית פעולה:

 

 בטווח הקצר:

  הזדמנויות ללמידה מקוונת שנוצרו בזמן הכדי לשמר ולטפח את נדרשים צעדים

ולהביא  תקופההאת החומר המקוון שפיתחו במהלך  לשפרמורים  לעודדהקורונה, 

לצורך  .באמצעים דיגיטליים הערכהו ,פדגוגיים ,טכנולוגייםהיבטים, בלקידום איכותו 

, בעיקר בהיבטים של ייעוץ טכנולוגי, כך יש להעמיד בטווח המיידי אמצעים לסיוע

 פדגוגי ותמריצים.  ייעוץ

  לאמצעי קצה טכנולוגיים, לתלמידים ולמורים  מידייםפתרונות לספק 

  ר לפיתוח חומרי למידה והערכתםפאוטונומיה לבתי הסלאפשר 

 :בטווח הבינוני והארוך

 בחשבון את כל מרכיבי  המביא כאשר, למוסדות החינוך לפתח תוכנית אסטרטגית

 האתגרים וההזדמנויות שתוארו במסמך זה. 

 המביא לידי ביטוי את הפוטנציאל סיסטם אקו הוקידום של  על פיתוח לתת את הדעת

לא רק במובן למהלכים  יםמסייע מיםכגור ,לשיתוף של התעשייה והסקטור העסקי

 לאורך החיים  מידהלמערך ל ש בהיבטיםהכספי, אלא 

 בדרכי ההערכה והלמידהובתוכנית הלימודים  שיטות היברידיות מסדל 

 בסיס לעדכוןכבמחקרים אקדמיים יישומיים שישמשו  ללוות את כל המהלכים הללו 

 .צעדי מדיניות

 אפשר להיעזר במודל ה־ Big Picture לתפור שנהוג בארה"ב ובאוסטרליה, ו

ולאו דווקא על דרישות  כים שעולים מהשטחחליפה אישית שעונה על צור

לפיו בי"ס יכול להיות ממוקם  Kunscap Skolan מלמעלה, או במודל השוודי של

 קהילהב םיבמבנ

 כולל האפשרויות האמצעים הטכנולוגיים הנדרשיםאת  די ההוראהבלעוספק ל ,

 מה.ווכד כדוגמת מחשב נייד, מצלמות, גישה לאינטרנט מהיר לחידושם


