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לעשות"מהלהםשיגידו
14דסלליאור
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דסלליאור

הממשלהשרידחואתמולגם
הלימודיםחידושעלההחלטהאת

המושבתיםהחינוך,במערכת

השלישי.הסגרמתחילתלגמרי

צפוייםחידושם,לאהדאפילו

להמשיךה׳־י׳כיתותתלמידי
מרחוק.למידהעללהסתמך

מע־אתאופפתהאחרונהבשנה

רך

$TS1$מערך$TS1$

$DN2$מערך$DN2$הח־שלתחושהמרחוקהלמידה

מצה,

$TS1$,החמצה$TS1$

$DN2$,החמצה$DN2$במיאוס.באחרונהשהתחלפה

כיעולההחינוךמשרדשערךמסקר

משתתפיםלאמהתלמידיםכשליש

בהמשתתפיםאומרחוקבלמידה

רחוקות.לעתים
המ־ראשבלאו,אינהפרופ׳

רכז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$בטכנולוגיותחדשנותלחקר

שנילתוארהתוכניתוראשלמידה

באוניברסיטהלמידהבטכנולוגיות

הבש־אתלפענחניסתההפתוחה,

לים

$TS1$הבשלים$TS1$

$DN2$הבשלים$DN2$מרחוק.הלמידהשלהעיקריים

ערכההראשון,הסגרלאחרבקיץ,

שמיר־ענבלתמרד"רעםבלאו
שב־מחקרהפתוחהמהאוניברסיטה

מסגרתו

$TS1$שבמסגרתו$TS1$

$DN2$שבמסגרתו$DN2$שא־עםשאלוניםהולקו

לות

$TS1$שאלות$TS1$

$DN2$שאלות$DN2$ברחביומוריםלמורותפתוחות

חוויותיהםאתתיארושבהםישראל,

המחקרממצאימרחוק.מהלמידה
הד־בנושאצ׳ייסבכנסגםיוצגו

שנות

$TS1$הדשנות$TS1$

$DN2$הדשנות$DN2$מרחוקלמידהוטכנולוגיית

בש־שייערךהקורונה,בתקופת

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$הפתוחה.באוניברסיטההבא

קשייםהזכירווהמוריםהמורות
לדר־להיפתח"התקשיתירבים:

כי

$TS1$לדרכי$TS1$

$DN2$לדרכי$DN2$מעייף",היהזהחדשות,הוראה
להשתמש"הצורךמהם.אחדאמר

ידעתישלאממוחשבותבמערכות

אמרמלחיץ",היהקיומןעלכלל

צריךמהברורהיה"לאאחר.מורה

כליםללמודנדרשתיואיך.לעשות
ובלחץ,נוחלאבזמןטכנולוגיים
מנסהואניסביבישליכשהילדים

שלישי.הוסיףהזמן",כללתמרן

איןבבית.הנדרשהציודאתלי"אין
מחשבליואיןבמחשב,מצלמהלי

אחר.מורההשיבנייד",

ישבלאו,לדבריזאת,למרות

לשפרהזדמנויותמרחוקבלמידה

השא־"מתוךהחינוך.מערכתאת

לונים
$TS1$השאלונים$TS1$

$DN2$השאלונים$DN2$איתרנומהמורים,שקיבלנו

אבלבאתגרים,שסווגוהיגדים590

אומ־היאהזדמנויות",827גםהיו

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$פוטנציאלמרחוקבלמידה"יש
ולתל־למוריםלעזורשיכולגדול

מידים

$TS1$ולתלמידים$TS1$

$DN2$ולתלמידים$DN2$הקורונה".תקופתאחריגם

בלאושלמהאופטימיותחלק

שע־מהנושאיםשחלקבכךנעוץ

מם

$TS1$שעמם$TS1$

$DN2$שעמם$DN2$באופןנפתרוהמוריםהתמודדו

אתג־ובהםהאחרונה,בשנהחלקי

רים

$TS1$אתגרים$TS1$

$DN2$אתגרים$DN2$30%)ופדגוגייםטכנולוגיים

בניהולקשייםעלדיווחומהמורים
הווכידיווחו19%מרחוק,הלמידה

קשייםעםוהתמודדובציודמחסור
הגדולהאתגרהמערכות(.בלמידת
מערכ־היההמוריםמבחינתביותר

תי

$TS1$מערכתי$TS1$

$DN2$מערכתי$DN2$34%מו־היולאכיאמרומהם

כנים

$TS1$מוכנים$TS1$

$DN2$מוכנים$DN2$קיבלולאוכימרחוקללמידה
תמיכה.אומתאימההדרכה

האלההבעיותבלאו,לדברי

המורים"בתחילה,חלקית:טופלו

ובמחסורסותרותבהוראותנתקלו

טופלו,האלההנושאיםבהדרכה.
ערוכהלאעדייןהמערכתאבל

בשגרה.גםמרחוקללמידהמספיק

להשכילצריכיםאנחנובשגרהגם

שתשלבהיברידיתלמידהלעשות

מרחוקללמידהבכיתהלימודיםבין

וסדיר".יעילבאופן

מספיקמתאמציםלא
ממשיכיםשעמונוסףקושי

הואותלמידיםמוריםלהתמודד

עצמאיתלמידהכישוריהיעדר

מרכזיקושיזהותלמידים.בקרב

מהמו־44%בקרבבמחקרשעלה

רים.

$TS1$.מהמורים$TS1$

$DN2$.מהמורים$DN2$שהואמפניגדול,אתגר"זהו

גםהתלמידיםאתללוותימשיך

כשיהיוהלימודים,סיוםלאחר

בלאו.אומרתהעבודה",בשוק
עיסוקתחומילשנותיצטרכו"הם
וכישוריםטכנולוגיותוללמוד

אתלטפחשצריךהמקוםחדשים,

ספר.ביתהואהאלההכישורים

לפתחמאפשרתהקורונהדווקא
העצמאית,הלמידהכישוריאת

מספיק".קרהלאזהאבל

הואהמינימלי"הדברבלא1:אינהפר1פ'

השיעור.בזמןלהגיבלתלמידיםלגרום

למידהלאזאתומרצה,עומדכשהמורה

בחם"לאובטחבכיתהלאאפקטיבית

טואגאיילצילום:המשברלאחרגםהוזימןמערכתלשיפוררבפוטנציאלבחובהטומנתמרחוק.למידה

לא?למת
שיעוריםמעדיפים"התלמידים

מר־פרונטלית)למידהסינכרוניים

חוק(,

$TS1$,)מרחוק$TS1$

$DN2$,)מרחוק$DN2$אותםמלמדיםהמוריםשבהם

לע־צריךמהבדיוקלהםומסבירים
שות,

$TS1$,לעשות$TS1$
$DN2$,לעשות$DN2$לחפשאותםשישלחובמקום

תוצרים.ולהראותחומריםולאסוף

גדולמאמץהדורשיםדבריםאלה
להיותויכולמהתלמידים,יותר

הק־האפשרותאתמעדיפיםשהם

לה,
$TS1$,הקלה$TS1$

$DN2$,הקלה$DN2$תוע־מפיקיםכללשבדרךאף

לת
$TS1$תועלת$TS1$

$DN2$תועלת$DN2$עולה".כשהמאמץיותרגדולה
תתאמצה.לאהמערכתגםאבל

קלהיהלמוריםשגםלהיותיבול
שיעורים?להעכיריותר

ולת־למוריםנתנה"המערכת
למידים

$TS1$ולתלמידים$TS1$
$DN2$ולתלמידים$DN2$טכנולוגיהמידהבאותה
א־סינכרונית,בלמידהשתומכת

חוץאחרותמערכותבאמצעות
ויששם,היתההטכנולוגיהמזום.

ועושיםניסיוןצברושכברמורים

שמו־באתגרמדוברעדייןזה.את

רים

$TS1$שמורים$TS1$

$DN2$שמורים$DN2$ול־אתו,להתמודדממשיכים

כן

$TS1$ולכן$TS1$

$DN2$ולכן$DN2$כישוריפיתוחבו.לטפלחשוב

התלמידיםשלעצמאיתלמידה
העי־המטרותאחתלהיותאמור

קריות

$TS1$העיקריות$TS1$

$DN2$העיקריות$DN2$וכולםהחינוך,מערכתשל

חשובה".מטרהשזאתמבינים

עצמאית?בלמידההבעיותמהן

הא־סינ־מהשיעורים"בכרבע

כרוניים

$TS1$האסינכרוניים$TS1$

$DN2$האסינכרוניים$DN2$למידהשלפעילותהיתה

היאכללבדרךאבלעצמאית,

ולאהמורים,שלליוויללאהיתה

אושיתופיתלמידהמספיקראינו

התלמידים".ביןדיונים
לעשות?מציעהאתמה

עצ־למידהלשלב"להתחיל

מאית

$TS1$עצמאית$TS1$

$DN2$עצמאית$DN2$מרחוק,הלמידהבתוך
להרגילכדיקטנים,במינונים

ולאט־והמוריםהתלמידיםאת

עצמאיתלמידההגדול:הקושי

מרחוק*הלמידהאתחוויםהמוריםכיצד

להתנהלמתקשיםהתלמידים
עצמאייםכלומדים

מוכנותחוסרמערכתיאתגר

בהדרכהומחסורמרחוקללמידה

בציודומחסורטכנולוגייםקשיים

התלמידיםשלקצה

פדגוגייםאתגריםקיימים

הלמידהבניהולוקשיים

ומחסורטכנולוגיידעהיעדר

המוריםשלבציוד

אישייםוקשייםיתרעומס

שמיר־ענבלתמרוד"רבלאואינהפרוס׳שערכומורים133בקרבאיכותנימחקר*לפי

למידההנפח.אתלהגדיללאט

40%עדלהיותיכולהעצמאית

לאאבלהמקוונת,מהפעילות

להיותצריכההיאמדי.יותר
כללאורךהמורהידיעלמלווה

התלמי־אתללמדצריךהדרך.

דים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$לזרוקולאבהם,ולתמוך
למים.אותם

ביןשיהליצורגם"חשוב
בק־עבודהולעוררהתלמידים

בוצות,

$TS1$,בקבוצות$TS1$

$DN2$,בקבוצות$DN2$זהיתמכוהםשגםכך

מורכב.להיותחייבלאזהבזה.

מהתלמידיםלבקשיכולהמורה

קטנה,מצגתאוסרטוןלהכין
שמ־תמונהלהעלותאפילואו

תארת

$TS1$שמתארת$TS1$

$DN2$שמתארת$DN2$לקראתמרגישיםהםאיך
אתיעבדהתלמידכךהשיעור.

מגיעשהואלפנישלוהחוויות

יותר".מוכןויהיהלשיעור

בזרםיעיללאשימוש

נו־בעיהעלהצביעהמחקר

ספת:

$TS1$:נוספת$TS1$

$DN2$:נוספת$DN2$מרחוקמהלמידהגדולחלק
סינכרו־משיעוריםמורכבתהיתה

ניים

$TS1$סינכרוניים$TS1$

$DN2$סינכרוניים$DN2$מהמורהידעבהעברתשעסקו

בזום.אבלבכיתה,כמולתלמיד

והרצה",הזוםמולעמד"המורה
מי־למידהלא"זאתבלאו.אומרת

טבית,

$TS1$,מיטבית$TS1$

$DN2$,מיטבית$DN2$בזום.שלאובטחבכיתהלא

אתלערבהואהמינימליהדבר

להםולגרוםבשיעורהתלמידים
לאוזהאמצעים,מיניבכללהגיב

מספיק".קרה
בפ־עסקומהשיעורים19%

עילויות
$TS1$בפעילויות$TS1$

$DN2$בפעילויות$DN2$,לדגשבהתאםחברתיות

כשבוד־אבלהחינוך,משרדששם

קים

$TS1$כשבודקים$TS1$

$DN2$כשבודקים$DN2$הלימודיות,הפעילויותאתרק
העברתהיתה)%הראשוןבמקום

לתלמידים.מידע

ותתלמידיםשנתשחלפהקרתאיך

כמעטזום,בתוךתקועיםעדיין

ומערכותאמצעיםעםגיווןללא

ללמידת?אחרות
טובהטכנולוגיההיא"זום

לזוםישנכון.בהמשתמשיםאם

לימודיםשמאפשרתפונקציה

שהיאבחדרים,קטנותבקבוצות

מצויןכליוזהוללמידה,רלוונטית

לערוךאפשרשיתופית.ללמידה
ביןמסתובבכשהמורהדיונים,כך
מע־יעיליותרהרבהזההחדרים.

בודה

$TS1$מעבודה$TS1$

$DN2$מעבודה$DN2$כירגילה,בכיתהבקבוצות

לת־פרטיותיותרוישרעשאין
למידים.

$TS1$.לתלמידים$TS1$
$DN2$.לתלמידים$DN2$שמשתמשיםהיאהבעיה

מאוד".קטןבהיקףבזה

יעיל?לאהיהגזוםהשימושאז
שב־לזכורצריךאבל"נכון,

עוברים

$TS1$שבעוברים$TS1$

$DN2$שבעוברים$DN2$כלקודםמהותי,שינוי

בא־ועובדיםאחורהצעדלוקחים

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$.מו־רואיםאנחנוהיוםהנוחות

רים

$TS1$מורים$TS1$

$DN2$מורים$DN2$להתנהללעצמםשמאפשרים

הטכנולוגיה.עםיותרחופשיבאופן

בהתחלהולכןחדש,מדיוםהיהזה

בסךשהכירו.בדרכיםהשתמשוהם

דרךכברתעשההחינוךמשרדהכל,
ממקוםהתחילהואהאחרונה.בשנה

שיעוריםשידורשלמאודבעייתי

שםמביניםכברוהיוםלתלמידים,

בקבוצותלעבודהחשיבותשיש

למי־שלכישוריםולפיתוחקטנות
דה

$TS1$למידה$TS1$
$DN2$למידה$DN2$."עצמאית

גדולותהכיההזדמנויותמהן

במחקר?שעלו
היהעבורימענייןהכי"הדבר

ביןהפעולהשיתופיאתלראות
מו־כלל,בדרךוהמורים.המורות

רות

$TS1$מורות$TS1$

$DN2$מורות$DN2$והיופעולהמשתפותהיולא

ומעבירותהשיעוריםאתמפתחות

זההקורונהבתקופתבדרכן.אותם

שמשרדבליספונטנית,בצורהקרה

המו־זה.אתלעשותהורההחינוך

רות

$TS1$המורות$TS1$

$DN2$המורות$DN2$לזו.זוועזרוהתארגנו
בתקשורתשיפורגם"ראינו

בחלקוהתלמידים.המוריםבין
תקשורתהתפתחהמהמקרים

אישיתלהיכרותשהגיעהעמוקה

יכוליםמוריםומשמעותית.

מעברהתלמידיםאתלראות

ולי־בכיתהשלהםלתשובות

צור

$TS1$וליצור$TS1$

$DN2$וליצור$DN2$ויכולמצויןזהקשר.עמם

רגשיותלסוגיותמענהלתת

במוטיבציהולירידהוחברתיות

ולה־הקורונה,בתקופתשהיתה

עלות
$TS1$ולהעלות$TS1$

$DN2$ולהעלות$DN2$ללמידה".המוטיבציהאת
עכשיו?לעשותצריךמה

ולטפההמוריםאת"ללוות

ולפתחבשבילם,שםלהיותאותם,
להםלעזורשלהם.הכישוריםאת

ואתללימונדההלימוןאתלהפוך

להזדמנויות".האתגרים

הערה



