
 

1גם בימי שגרה –הדיגיטל לטובת ההוראה  –שלישי המושב דגשים מה
 

 משתתפות

 אביבית אדלר־עסיס, מורה לאוריינות דיגיטלית ומדריכה במחוז תל אביב 

 ר ליאת אייל, חוקרת ומרצה במכללת לוינסקי”ד 

  2020נעה בן חמו, מורה; קהילת חינוך 

 בחטיבת הטמעה, מינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד  ר לימור ליבוביץ, מדריכה ומרכזת ארצית”ד

 החינוך

 רקפת קונוואי גליק, מורה לאנגלית ומקדמת יזמּות בחינוך 

 דגשים מהמושב 

היא כוללת עיצוב של חומרי למידה המגבירים את חוויית המשתמש ויוצרים מהי למידה דיגיטלית מיטבית? 

-feedמשוב שמעודד למידה )פרסונליזציה, כלומר התאמת הלמידה ללומד. חשוב שהיא תכלול למידה פעילה, 

forward) שימוש בכלים דיגיטליים כוללת תומכת בתהליכי חשיבה מורכבים וכן  ם; היאהזדמנויות ללמידת עמיתיו

 כל למידה טובה ואיכותית תכלול את המאפיינים האלה. יעילים. 

שמטרתה ליצור  –הביטמוג'י בחינוך שיגעון  –את הקבוצה שהקימו רקפת ואביבית  להזכירבהקשר זה כדאי 

למידים מתוך השפע המורות בוחרות את הפעילויות לת. הקבוצה מובילה שינוי חשוב: מרחבי למידה דיגיטליים

, והן מעצבות את הלמידה בעצמן. העקרונות החשובים בקבוצה הם שיתופיות, משחק הקיים במרשתת

  מעודדים את התלמידים להיות קשובים בשיעור ופעילים בו. עקרונות אלוופרסונליזציה. 

מעבר ללמידה דיגיטלית בעקבות משבר הקורונה?  –איך התלמידים חווים את השינוי המתרחש בשנה האחרונה 

(, הן עברו ללמידה היברידית )המשלבת שיטות מסורתיות ולמידה דיגיטליתחוויית הלמידה של המורות השתנתה, 

מורות רבות אימצו בשמחה את הדיגיטציה וכך הן מלהיבות חוויית הלמידה של התלמידים.  גם על והדבר משפיע

 גם את התלמידים. 

                                                           
1
 מרכז לידע ולמחקר בחינוך. –מסמך הדגשים נכתב בידי צוות היוזמה   



דרכי , מינהל תקשוב ומערכות מידע: חיבור הפדגוגיה עם ר לימור ליבוביץ סיפרה על עבודתם בחטיבת הטמעה”ד

 מפמ"רים ומורים.  –ההוראה הדיגיטליות, בשיתוף פעולה עם השטח 

שהם  זרהומרגישים שזו שפה  בשיעורים,מה לגבי מורות ומורים שאינם מצליחים לשלב את הטכנולוגיה במלואה 

 ת לשתף פעולה לא רק בחדר המורים;הרשת מאפשרלא מצליחים להבין? איך אפשר לקרב מורים לטכנולוגיה? 

שר להגיע למורים מחוץ לבית הספר, לעורר בהם השראה ולחשוף אותם לתוצרים בתחומי דעת שונים אפ

 זוהי קהילה תומכת. . ותולשכבות גיל שונ

להקצות אך קהילה תומכת איננה מספיקה. כדי להיות מסוגל לשלב טכנולוגיה בהוראה, יש להכשיר את המורים, 

הפיתוח פיתוח מקצועי ייעודי לנושא וללוות אותם. מי אחראי לדאוג להכשרות ולתמוך במורים בנושא הזה? האם 

צריך להיעשות במסגרות אקדמיות )תואר שני( או במעגלי התפתחות אחרים, למשל בלתי פורמליים? יש  המקצועי

: השיבה לשאלתה של ליאת ר לימור ליבוביץ”דעם האוריינות הדיגיטלית. שחשים תסכול ומתקשים מורים רבים 

לבתי  תקשוב יהקצה רכז ; הואק בתקופת הקורונה )אך גם לפניה( כלים וסביבות דיגיטליותמשרד החינוך מספ

 ןבהספר ושילב קורסים ללמידה עצמית; שיפר תשתיות אינטרנט בבתי הו פדגוגי־כנופיתוח מקצועי טהספר, 

להתאים את הידע הפדגוגי לאופי התלמידים המורים נדרשים תוכן דיגיטלי בכל תחומי הדעת.  סביבות ענן והוסיף

 שמתאימה לכיתה.  וכך ליצור סביבת למידה

מקדם את הלמידה  top downבתחום הזה אנחנו רואים חיבור מעניין בין השטח והמטה. מצד אחד המטה בגישת 

עולות יוזמות מתוך השטח כמו שיגעון  bottom upלך של הדיגיטלית ודורש לשלבה בהוראה, ומצד שני במה

הביטמוג'י וקהילות מורים שמקדמות את נושא הלמידה הדיגיטלית בעצמן. לדעתן של רקפת ואביבית המהלכים 

 לא מתנגשים, אלא מתחברים ומשלימים זה את זה. 

מנהלי בתי ראה. ללב דיגיטציה בהולחשוב איך לש או למורים חסר זמן: ללמוד, לבנות מהלכי שיעור ולדייק אותם

ישומים משתמשים בי: איך המורים נעשה בפועל בשיעורים בשנה האחרונההספר ומפקחים יש מעט מאוד ידע על 

אי אפשר להעתיק את מה שהמורים עושים בהחלט ייתכן שיש מורים שנשארו מאחור.  ובאיזו מידה? הטכנולוגיים

)מוחלשות( שלמידה מקוונת לא מתאימה להם ורק משאירה אותם מאחור. בכיתה אל תוך הזום. יש אוכלוסיות 

צריך לחשוב איך איך מגיעים אל הכיתות האלה? איך עוזרים למורים שזקוקים להדרכה נוספת ותמיכה טכנית? 

 לעורר את חדוות היצירה של המורים גם בתקופת משבר כמו התקופה הנוכחית. 

העידן הדיגיטלי מביא עימו שפע רב וריבוי של תכנים. יש בכך יתרון גדול אך גם חיסרון: המורים עדיין נדרשים 

לברור מתוך המגוון ולהתאים את התכנים המוצעים להם ברשת לאופי הכיתה, לגיל התלמידים ולפרמטרים 

 נוספים. 

 גובות ודיון עם משתתפים נוספיםת

בזמן הקורונה המורים רוצים להיות רלוונטיים, רוצים להמשיך ולשמר את הלמידה ואת הקשר עם התלמידים. 

מורים רבים הצליחו להסתגל במהירות לכלים טכנולוגיים, גם במגזרים שבהם האוריינות הדיגיטלית פחות 

 למשל(.  ,חרדיהמגזר המפותחת )

כלפי המורים שהם תקועים בתקופת האבן ומשתמשים בפדגוגיות הטכנולוגיה היא לא המטרה אלא האמצעי. נטען 

נולוגיה מחבר את הילדים מיושנת, אבל הטכנולוגיה עוזרת לחזק את מעמד המורה. השימוש של המורים בטכ

נטי שקשור לחיים שלהם. כשהם רואים את המורים מתמודדים עם הטכנולוגיה ומציגים להם כלים למשהו אות

 זה העולם שלהם. כי מיד מרגישים חיבור למורה ולתוכן,  הם –ואמצעים חדשים 

הלמידה מרחוק תימשך עוד זמן רב, אך לא לכל התלמידים יש נגישות מלאה לטכנולוגיה, ויש לחשוב כיצד לספק 

 לכולם נגישות מלאה. זה צריך להיות יעד של משרד החינוך ולא להסתכם ביוזמות מקומיות. 



 בתי ספר לתוכנית התקשוב כדי לתת להם את  1600קורונה נוספו לימור: עם פרוץ ה תגובתה של

כדי לדאוג  שלא היו להם,מחשבים לתלמידים  וגם חולקוהתנאים האופטימליים ללמידה מתוקשבת, 

 לשוויון והוגנות. 

אך  למד את התלמידים לרכוש ידע בעצמם,, ולצורך ל21-נושא הלמידה הדיגיטלית קשור לאתגרי המאה ה

צי מיליארד שקל בנושא התקשוב רון יותר מחמשרד החינוך השקיע בעשור האחהמורים לא הוכשרו לכך. 

בהכשרה מספקת למורים )כיצד ללמד מרחוק(. הדבר מעמיק את הפערים בחינוך,  ולא והתמקד בתשתיות

לכל אחד  אין מחשב ,כמה ילדיםוההורים מרותקים יחד עם התלמידים למחשבים. במרבית המשפחות יש 

המורות שדיברו במושב עד כה הן מדהימות ומעוררות השראה, אך ותלמידים עלולים להישאר מאחור. מהם, 

הן יוצאות דופן. הרבה ילדים בכלל לא מצטרפים לשיעורים בזום כי רוב המורים והמורות לא מצליחים ליצור 

 עניין בקרב התלמידים ומתקשים בהפעלת הטכנולוגיה. 

 יישם למידה בכלים דיגיטליים יש הבדל בין בתי ספר שהשתתפו בתוכנית לביכולת מור: לי תגובתה של

 –התקשוב לאלו שלא. בתי ספר שנכללים בתוכנית לא מקבלים רק מחשבים אלא גם הכשרה והדרכה 

הלמידה מרחוק אכן לא תוכננה להימשך זמן רב כל כך, ובאזורי עימות )אזור בכל בית ספר ממונה רכז. 

לשלב בתי ספר נוספים כדי  דרוש תקציב נוסףלמשל( התלמידים והמורים מתורגלים טוב יותר. הדרום 

בתוכנית התקשוב וצריך להבין שאי אפשר לחזור אחורה מבחינה טכנולוגית. הלמידה המתוקשבת כאן 

 כדי להישאר. 

 רקפת, לימור ונועה: כשיחלוף המשבר יש לחשוב כיצד לשמר את הכלים שנצברו בתקופת  תגובתן של

הקורונה ולקדם למידה היברידית. לא רק התלמידים לומדים להיות לומדים עצמאיים, גם המורים 

הם לומדים בעצמם, ללא השתלמות והכשרה, למשל באמצעות  –מתרגלים להיות לומדים עצמאיים 

 הוא יביא איתו לכיתה.  –וקהילות מקצועיות. את הלמידה שהמורה חווה בעצמו קבוצות פייסבוק 

 –המורים עמוסים מאוד, קיבלו בשנה האחרונה הנחיות רבות : , מנהל חטיבת הטמעת טכנולוגיותקובי רפאלי

חלקן סותרות. האם המורים מקבלים תמיכה מספקת מבית הספר וממטה משרד החינוך, גם בהיבטים טכניים 

האם הם משתמשים בקו כתובת לפנות אליה ולקבל ליווי והנחייה?  להםם בהיבטים פדגוגיים? האם יש וג

לנו באגף חסר מידע ונתונים על  * )שירות התמיכה בפורטל עובדי הוראה(?6552התמיכה של המורים, 

 בעיות שעימן מתמודדים המורים. 

o בדרך  יסבוק ובקהילות מורים. הם: מורים מקבלים מענה בקבוצות בפיבתגובה רקפת ואביבית

עובדים לבד, והמרשתת מאפשרת להם לשתף  פעמים רבות הםלא פונים למשרד החינוך.  כלל

 פעולה עם מורים אחרים. 

o  :ממחקרים אנחנו יודעים שהתפתחות מקצועית  חשוב שמשרד החינוך יציע שירות תמיכה.ליאת

ריה ופרקטיקה. למשל, מורים שמלמדים של מורים נעשית בגישה קלינית, אשר קושרת בין תאו

 בכיתות ובמקביל לומדים באקדמיה או מלמדים מורים אחרים. 

o  :לדעתי אין סתירה. טוב שיהיה מוקד פעיל שיתן מענה ובמקביל מורים יכולים לחפש נועה

 בבתי הספר יש גם רכזי תקשוב. פתרונות במרשתת. 

האם הגדלת היקפי המשרה של רכזי הכוח של רכזי התקשוב מוגבל. תפקידם של רכזי התקשוב בבתי הספר: 

התקשוב )למשל עבודה בחצי משרה( תיתן את המענה המלא למורים? ישנם בתי ספר שבהם רכזי התקשוב 

מתעסקים בעניינים טכניים )סיסמאות, חיבור מקרן וכו'( או "מכינים" דברים למורים, וזה לא תפקידם. הם אמורים 

ליאת הציעה להשתמש בשעות ההוראה של את צוות המורים בנושאים טכנולוגיים.  שמובילהפדגוגית  להיות דמות



ולוגיים של בית הספר ושל המורים מהם הצרכים הטכנ שיגדירו יחדהמורים, לארגן צוותים של מורים ורכזי תקשוב 

 ויפתחו אותם יחד )המודל הפיני(. 


