
מודל קהילה לומדת
בנס ציונה



ציונהקהילה לומדת בנס 
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CORONA TIME     

הזדמנות  



?מהי קהילה לומדת
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מטרהאנשים בעלי קבוצת
תוך  יחדמשותפת אשר פועלים 

פרקטיקה להשגת  /כלים/ידעשיתוף
מטרותיהם



קהילה  לומדת

5

מורים

מובילים  

דיגיטלים

מדריכות  

משרד  

החינוך

מנהלים
פיקוח

צוות  

חדשנות

עירוני

אגף 

החינוך

ועד 

הורים



המאפיינים של קהילה לומדת

6

קהילה  

לומדת

חיבור 
לתכלית 
ומטרות

מודל 
העבודה

פיתוח  
מקצועי

לכידות



     ?whyתכלית 

, בוגר בעל כישורים
מיומנויות וכלים רלוונטיים  
למציאות המשתנה וזאת  
באמצעות תהליכי למידה  

משמעותיים

מודל עירוני בנס ציונה תכנית התקשוב  -משרד החינוך
קידום פדגוגיה חדשנית בבתי 
הספר על ידי עידוד המורים  

,  לשילוב מושכל של עולמות תוכן
כלים וסביבות דיגיטליים  , ספרים

למידה והערכה  , בתהליכי הוראה
ובכך להשביח את התהליכים  

.הפדגוגיים והחינוכיים



המודל העירוני  



מודל העבודה  



תכנית העבודה



מימוש תכנית העבודה

קהילתי/רובד שיתופי

פעולה בין גורמיםשיתופי 
״בעלי העניין״
EcoSystem

רובד עירוני

"  מצפן"הנחיה והתוויית 
עירוני

ע  "בקרה ותמיכה במימוש ת
בית ספרי

אוטונומיה ועידוד ליצירתיות  
השתתפות בתי ספר  
בפרויקטים עירוניים

רובד בית ספרי

שילוב היבטי 
בתוכנית  חדשנות

הבית העבודה
ספרית  

עידוד יזמות  )
(ויצירתיות

רובד ארצי

השתלבות בתי ספר 
תכניות ארציות  /במיזמים

-בליווי צוות החדשנות
כנגזרת מתכנית היעדים 

השנתית של משרד החינוך  



מדריך פדגוגי-פיתוח מקצועי
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המדריך הפדגוגי ללמידה היברידית•
הדרכה וסיוע פדגוגי למורים ולמנהלים, מערך תמיכה•



הדרכות מורים בלמידה היברידית  -מקצועיפיתוח 
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טכניקות הוראה ופדגוגיה•
כלים טכנולוגיים•
טיפים שימושיים ממורים מנוסים•



הדרכות הורים על למידה מרחוק-פיתוח מקצועי
הכרות עם תפיסת הלמידה מרחוק•
הכרות עם כלים וסביבות•



לכידות חברתית

מובילים  

דיגיטליים  

בנס ציונה

הדרכות  

והשתלמות  

עירונית

עדכונים 

והערכות 

מצב

חלוקת תעודות 

הוקרה למובילים  

דיגיטליים



סביבת ענןהטמעת -חקר מקרה



google classroomעבודה להטמעת תכנית 

ע"פמ

ה"מתנ
שגרת 

חדשנות 
עירונית

מתווה-פרקטיקה-מודל חינוכי משולב פדגוגיה

https://docs.google.com/presentation/d/1cW6I32j6xPuLeILfO1a5O_K7U_qGGdz3qAn7XoN9YIQ/edit#slide=id.g59002fb8a3_0_1483


-הטמעת  google classroomתכנית פעילות

הצבת יעדים  
עירוניים  

בהתאם ליעדי 
משרד החינוך

מעקבז"ולואבני דרך 



-הטמעת  google classroom
מיפוי מצב קיים וקביעת מדדים

בתי ספר שטרם התחילו בתהליך

רכשו דומיין וטרם התחילו פעילות

מתקיימת פעילות בהתאם ליעדים



-הטמעת  google classroom
גיבוש תפיסה חינוכית

שימוש בבית ספרי

תכונה בגוגל קלאסרום נושא

- גוגל  : ערב חשיפה הורים וילדים

קלאסרום
אזרחות דיגיטלית

החתמה של הורים ותלמידים על  

קלאסרוםבגוגל אמנה לשימוש 

טרם ההצטרפות

משותף לכלל מורי  פתיחת מרחב 

בית הספר
יצירת כיתות

י כיתות אם"עפיצירת כיתות 

י תחומי דעת"יצירת כיתות עפ

להצטרפות במיילשליחת הזמנה  הצטרפות לכיתה

הצגת קוד כיתה

מאגר מבחנים אחסון שיתופי ארגוני

טפסים אדמניסטרטבים

לכלל  " עריכה" פתיחת הרשאת

המורים

עבודה/תכניות לימודים

מיפויים כיתתיים



-הטמעת  google classroom
הצגה למנהלים וצוותים מובילים



-הטמעת  google classroom
הערכה ודיוק



-הטמעת  Google Classroom
אתר מלווה



-הטמעת  google classroom
מעקב



לקחים ותובנות מרכזיות
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משבר הוא הזדמנות נפלאה לשיפור והתקדמות•

המטרותאמצעי יעיל להשגת -"בחינוךאקוסיסטם"•

חשיבותה של קהילה מקצועית לומדת במעשה החינוכי•

וברורה כך המעורבות גבוהה יותרמדוייקתככל שהמטרה של הקהילה יותר •

תקשוב כמחוללי שינוירכזי •


