
מחוז מרכזתקשוב   חגית ירום     מדריכת 

דגם הדרכה
ליווי בתי ספר יסודיים  

בבניית מרחבי למידה היברידיים 
פרטמותאמי



חגית ירום     מדריכת תקשוב    מחוז מרכז

הוראה ולמידה  
מסורתית

הוראה ולמידה  
דיפרנציאלית



חגית ירום     מדריכת תקשוב    מחוז מרכז

היברידיתהוראה ולמידה דיפרנציאלית 

למידה  
מרחוק

הוראה 
דיפרנציאלית

שליטה בכלים  
מורים-דיגיטליים 

שליטה בכלים  
תלמידים-דיגיטליים 



חגית ירום     מדריכת תקשוב    מחוז מרכז

בניית מודל הדרכה : המטרה
להקמת מרחבי למידה וירטואליים  

פרטמותאמי
בתי ספר במחוז דרום השרון והשומרון12ליווי 



 שיתופירכזי תקשוב   + רכזים פדגוגים+ השתלמות ברמת צוותי ניהול
   שיתופיחשיפה לסביבות כלים ומתודות
   פרטניליווי בית ספרי שוטף

?איך
פרטניושיתופימודל הדרכה 

?מי
מירב מזור' הגב: ס היסודיים בדרום השרון והשומרון"מפקחת בתי
אורית טאטי' הגב: הממונה על התקשוב במחוז מרכז
הכלה ותקשוב, מתמטיקה, שפה עברית: צוות מדריכי המחוז
 צוותי ניהול ורכזים בבתי ספר יסודיים בדרום השרון



תכנית עבודה שנתית

צוותי ניהול+ הפיקוח איזורמדריכי + עבודה ברמת מפקחת 

תכנוןמועד

הכרת כלים דיגיטליים ועקרונות בסיסים בלמידה היברידית2020אוקטובר -ספטמבר

מרחב הלמידהואיפיוןבחירת שכבת גיל אחת 2020נובמבר 

ראשונייםבניית מרחבי למידה2020דצמבר 

ושדרוגלאיפיוןחזרה , הפקת לקחים,התנסות במרחבים2021מרץ -ינואר

ס אחרים"בתי/ הצגת דגמי מרחבים נבחרים ושכפול לשכבות 2021מאי 



השתלמות מחוזית  
21:00-ל20:00ימי רביעי בין 



חשיפה לסביבות וכלים דיגיטליים  
בהתאמה ללמידה דיפרנציאלית

כלי 
המחשה

זום בהתאמה 
לפרט כלי משחוק

כלי 
הערכה



חשיפה לסביבות וכלים דיגיטליים  
סביבות וכלים ייחודיים למודל

עיצוב סביבת למידה 
דיגיטלית בהתאמה ללומדים

פיגומים ללומד העצמאי
בלמידה מרחוק



מחברות דיגיטליות ללמידה מרחוק  : דוגמאות



עקרונות  
בבניית מרחבי למידה וירטואליים  

פרט  מותאמי

בחירה
גיוון

עיצוב ויזואלי עשיר
שילוב כלים דיגיטליים חיצוניים

ביטוי אישי
שיתופיות



ליווי פרטני של צוותי חינוך



טקסט

השרון' דראיזוריתמועצה ' ס אהרונוביץ"בי,חן אליהונבנה על ידי המורה 



טקסט

השרון' דראיזוריתמועצה ' ס אהרונוביץ"בי,חן אליהונבנה על ידי המורה 



דגם הדרכה
ליווי בתי ספר יסודיים 
בבניית מרחבי למידה  

פרטמותאמי

אתגרים
סדרי עדיפויות משתנים

עומסי עבודה ושינויים תכופים במערכת

הטרוגניות בשליטה בכלים הדיגיטליים
קצב התקדמות שונה בכל בית ספר

גורמי הצלחה
מחויבות והכרה בחשיבות המודל

זמישות
עידוד ושיתוף פעולה של המנהלים

מתן מענה מותאם ואמפטי



?שאלות

!תודה
חגית ירום

מדריכת תקשוב
מחוז מרכז


