
 

 חזון בית הספר 

 להטמעת פדגוגיה חדשנית

 

הפעולה במרחב הדיגיטלי כמו גם השימוש בכלים הדיגיטאלים האישיים חודרים בקצב הולך וגובר 

 לכל תחומי החיים, לא רק בתחומי פנאי ובידור אלא גם במקצועות ובמקומות עבודה רבים. 

ות מאד לאלו שהיו נהוגות לפני שנים בו בזמן, שיטות הלימוד במערכת החינוך נותרו, ברובן, דומ

  רבות.

שנה, הייתה קריית החינוך מחדשת, יזמית  20מאז הקמת "קריית חינוך ניסויית דרור", לפני 

 ומתכתבת עם מגמות חינוכיות עכשוויות.  

 "דרור",  נאמן לחזונו, ימשיך לעמוד בחזית הפדגוגיה של העידן החדש.

פדגוגיה הטמעת  רב שנתי של כנס לתהליךיעם ועד ההורים, לה ברוח זו החליטה הנהלת ביה"ס, יחד

תהפוך את התלמידים לשותפים פעילים בתהליכי . פדגוגיה שעדכנית העושה שימוש בטכנולוגיה

. זאת, לעידן הדיגיטליהלמידה, את המורים למנחים ואת תהליכי הלמידה לתהליכים המותאמים 

 :הבאותבהתאם למיומנויות 

  בכלי תקשוב שונים.ו בתוך שפע המידעאיתור, ניתוח ושימוש במידע  – ומידעאוריינות מדיה 

 כדי  רציפהעצמית למידה נדרשת יכולת  במציאות מתפתחת ומשתנה תדיר - למידה עצמאית

 .להישאר עדכני

 מימוש יתרונות יחסיים של היחידים בצוותשיתוף לשם  – למידה שיתופית. 

 מיומנויות תקשורת 

 ותחשיבה ופתרון בעי  

בלטים כספרי לימוד וככלים איב( ישתמשו בט-תוך ארבע שנים אנחנו שואפים שכל תלמידי הקריה )ז

         מתקדמים המלווים למידה משמעותית. 

" )הדור החובש היום את ספסלי הלימודים(,  נולד לעולם טכנולוגי ויידרש בחייו הבוגרים Z"-דור ה

ת המידע בפרט. תפקיד בית הספר להשתמש טכנולוגישימוש בטכנולוגיה בכלל ובלכישורים של 

 ביתרונות עולם זה תוך לימוד ותרגול של תהליכי איזון.
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על ידי צוותים של דרור וועד  כבר לפני שנתיים הכניסה לנושא הספרים הדיגיטליים נבחנה לעומק

אחרים לצורך למידה  ההורים המוסדי, וכללה מפגשים עם גופים שונים וביקורים בבתי ספר

 תהליך דומה בוצע גם השנה.. והתרשמות

שבה החל  בהאחוזים מהורי השכ 70על ידי למעלה מ וד לפני שנתיים עהאישור לתחילת המיזם ניתן 

 .המיזם

הפעולה במרחב הדיגיטלי כמו גם השימוש בכלים הדיגיטאלים האישיים חודרים בקצב הולך וגובר 

 לכל תחומי החיים, לא רק בתחומי פנאי ובידור אלא גם במקצועות ובמקומות עבודה רבים. 

רכת החינוך נותרו, ברובן, דומות מאד לאלו שהיו נהוגות לפני שנים בו בזמן, שיטות הלימוד במע

 רבות.

 "דרור",  נאמן לחזונו, ימשיך לעמוד בחזית הפדגוגיה של העידן החדש.

 בו בזמן, לא נמעיט בניטור החסרונות והסיכונים, במידה וקיימים, של המערכת וחיפוש פתרונות להם.

 יטלי                                                                                                             רקע תיאורטי על הפדגוגיה בעידן הדיג

 שיעור מתוקשב משנה את אופייו של הלימוד ובא לידי ביטוי במאפיינים הבאים:

 .מושם דגש על למידה אישית מותאמת יכולת גם בכיתה הטרוגנית 

 אפשר לימוד של איסוף חומר  וברירת המידע הדרוש מתוך המידע הרב.השיעור המתוקשב מ 

  תהליכי הלמידה ומטלות התלמידים מאפשרות ביטוי  יצירתי ומעודדות יוזמה , מעורבות

 ואחריות.  

 .הלמידה מאפשרת להרחיב את מספר התלמידים הבאים לידי ביטוי בשיעור 

 יים, שימוש במקרן, עבודת חקר עצמית בשיעור עצמו משולבים שיח, דיון והנחיה פרונטאל

 וקבוצתית וכו'.

 .באמצעים מתוקשבים  ניתן להכין סימולציות ותרגולים למבחנים 

  המורה הופך למקנה כלים ללמידה, למכוון ומפקח על הלמידה העצמית או על למידה

 בקבוצות, והוא פנוי יותר לסיוע פרטני.

 



 

 פירוט על אופי השימוש בספרים דיגיטליים

 קישוריות, הערות, פתקיות, מאמרים, עיבוד טקסט, ספרים דיגיטליים יש רבדים רבים: ל

ועוד, המאפשרים לגוון ולשכלל את מתודות ההוראה לאין ערוך  סרטונים, הדמיות, הקראה

 בהשוואה לקיים.   

   ל"ארון הספרים מורים מצרפים טקסטים ומערכי שיעור מקוריים המתווספים ומעשירים

 ושומרים אותו עדכני ומתפתח.                    האישי", 

  בכל מקום. מערכת   נגישים לתלמידיםהספרים הדיגיטלייםclassoos  אתה עובד בית(

הספר ( מבוססת "ענן" ולכן מאפשרת לכל תלמיד להיכנס ישירות  למערכת, לבחור את ספרי 

מכשיר אפשרי:  מחשב אישי, הלימוד הרלוונטיים לתוכנית הלימודים שלו, ולהוריד אותם לכל 

,  offlineלפטופ, טבלט או טלפון סלולרי. מרגע שהספרים ירדו,  הם זמינים לעבודה גם ב 

 כשאין אינטרנט זמין. 

  קבוצתית. אם בחיפושי מידע, אם בבניית תכנים  שיתוף ואינטראקציההטאבלטים מאפשרים

 ועריכתם או בכתיבת עבודות, וכו'.

  מערכתClassoos למורה לנהל קבוצת לימוד, לשתף חומרים, לקיים דיונים גם  מאפשר

של תלמידי הקבוצה בקלות ובתדירות גבוהה  , לנטר את מפת הידעמחוץ לשעות הלימודים

באמצעות עריכת שאלונים מקוונים וניתוח רב מימדי של התוצאות ברמה הכיתתית והאישית. 

 ויק יותר.         בעזרת הכלים הללו יוכל המורה להגיב ולתקן מהר ומד

  משקל תיקי התלמידים                                                                                           טאבלטים מקילים מאד את 

( ובתנאי שיעמדו בהגדרות   bring your own device: ניתן להביא טאבלטים קיימים ) הערה 

 ף, תפורסם הצעת רכישה על ידי ועד ההורים המוסדי למכשיר מועדף.המינימום שיפורסמו. בנוס

 



 

 :כנית הפעולהת

   -כי  נמצאהניסיון שנצבר בשנתיים האחרונות על סמך 

 בספרים פיסיים. במקוםלים אטיבספרים דיגמאפשרת שימוש  הלמידה בעזרת הטאבלטים 

 בספר דיגיטאלי אבל למידה –הניסיון מראה שיש לעשות שימוש משולב   במקצועות השפה

 .תרגול בחוברות

 קריאה מונחית, חיפוש של חומר  הלמידה בעזרת הטאבלטים מאפשרת במהלך השיעורים

ת ו, הכנת סיכומים בפורמט של מצגעבודה בקבוצות, הצגת תוצרים של עבודהברשת, 

  .ומתן משוב מיידי בעזרת המקרן וסרטוני מולטימדיה, שיתוף שלהם

 מורה אחראית המטמיעה ומדריכה את  מינה  בית הספרים  ייעודיים. יש צורך בבעלי תפקיד

 בבעיות רשת ומחשוב. שתומך המורים בבניית יחידות לימוד מתוקשבות וטכנאי מחשבים

 

 קרינה

  ירושתו ברשת אלחוטית מרושתותכיתות/WIFI . 

  לו כאבדיקות  בית הספר מבצע . הישראלי נמוכה בהרבה מהתקןהקרינה שנמדדה לאחרונה

 מידי שנה.

 ונעת", אנו יודעים על סמך למרות זאת ובהתאם להנחיות משרד החינוך ל"גישת הזהירות המ

שנתיים האחרונות, כי בחלק מהשיעורים המתוקשבים, אין צורך ברשת אלחוטית נסיון ב

    .עובדת והעבודה מנותקת מהרשת

וטית בכיתות חיפוש של פתרון שיאפשר לכבות ולהדליק את הרשת האלחמתבצע כעת 

בנוסף, ותכובה בשאר הזמן.  כך שרשת אלחוטית תעבוד כאשר צריך אותה , ובמסדרונות

את התלמידים לכבות מ כחלק מאותה גישת "זהירות מונעת" יתודרכו המורים לבקש

 כדי להפחית ככל הניתן את קרינת הסלולר בכיתות. למצב טיסה,  ם להעבירהטלפונים או 

 



 

 איזונים

 ", תקשורת בין אישית Mindfulnessתהליכים של " הטכנולוגים בית הספר ירחיב לצד הצדדים 

תוך כדי שאנחנו ממשיכים ומעמיקים את  ,כל זאת   של תלמידים, למידה קבוצתית ולמידה אישית.

 העשייה שלנו בתחום הערכי חברתי, בהוצאת סיורים ומסעות ובקיום פעילויות חברתיות.       

השיעורים  התלמידים ישבו במשך כל זמןש הכוונה לכךשאין   - יהיה מושכלבלטים אהשימוש בט

בכוונתינו להמשיך טיפוח מיומנויות כמו כתיבה, שיח, דיון והקשבה לצד הוספת . מול הטאבלטים 

 תרגול מיומנויות נוספות מן העולם הטכנולוגי.

 עלויות

יון שהצטבר בבית הספר מומלץ  על פי הניס ניתן להשתמש בכל טאבלט בכפוף לדרישות המערכת.

 .השימוש באייפד

 ₪. 2,000עלות משוערת של האייפד היא כ 

מצורף קישור לאתר ₪.  500 –ספרי לימוד דיגיטאליים כ  Classoosדמי שימוש באפליקציה של 

he-https://classoos.com/il 

 קצועות השפה ) לשון, אנגלית וערבית(ובנוסף, ספרים וחוברות במ

 

אנו מזמינים אתכם, ההורים, להציג שאלות והערות כמו גם לציין מוקדים בהם תוכלו לסייע לנו 

 ldror@kdror.co.iכתובת המייל :  בקליטה והטמעה מוצלחת יותר של התהליך.

          

 בברכה,

 

 

 הנהגת ההורים     הנהלת הקריה                                     
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