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 21 החינוךמגמות המעצבות את ה על זרקור

 : חזרה לבית הספרעקב מגיפת הקורונה OECD -ה ארגון שלמהדורה מיוחדת 

ההלם בחלוף החינוך ברחבי העולם.  פעילות מערכות שיבשה את (COVID 19 קורונה העולמית )פת הימג

אתגרים . 2. של  חזרה לבית הספרלטווח הקצר ים אתגר. 1: ןזמ בשני טווחיתכנון מתקיים , הראשוני

ויכולת הסתגלות  פועלות לבניית חוסןחינוך החודשים הבאים, כאשר מערכות  24-12 :ארוך-בינוניטווח ל

 לעתיד.

 למסלולחזרה טווח הקצר: החזרת בתי ספר ב

 :עדיפות יסדרפעולות שהן ב , תוך קיוםספרהבתי  אתמדינות רבות פותחות 

 באופן שוטףבתי הספר ואוורור  חיטויבטחת בטיחות: א. 

  :קיים צורך  התאמה או ויתור על בחינות והערכות. עם החזרה לבית הספרהערכת התקדמות

 הלמידה שלהם.לתכנן ולארגן את בהערכה של כל התלמידים על מנת 

  שנשארו מאחור" , כאלהעם קשייםשתלמידים  רבסיכון קיים : לימודיה סרחההפחתת ההשפעה של" 

אך יש , למידה תמיכבתצורך  יש. בגיל צעיר מאז סגירת בתי הספר, יעזבו את מערכת החינוך

 . התלמידים החלשיםמוקש עבור יהוו להתמודדות עם אובדן למידה שהאמצעים להימנע מכך 

 יש טראומטיים. -טומים פוסטסימפו(: תלמידים רבים יחוו מצוקה רגשית, חרדה 1בטחת רווחה )א

נפשית הבריאות ה את קזך לחירצספר. הבית של ארוחות בשל היעדר  תלמידים עם תזונה לקויה

 ".טיבייםל"חיים נורמ, כדי לחזור גופניתוה

 תפקידים וחובות  ביצועעם לחץ ) להתמודדמשפחות עשויים גם המורים וה(: 2בטחת רווחה )א

 , והם גם יזדקקו לתמיכה.וכו'( ובריאותיותמרובים, דאגות כלכליות 

 
 סגירת בתי ספר )איטליה וספרד( בעקבותהערכת תלמידים 

ם שונה. הדרך להשיגאך , מוסכם על כל מערכות החינוך לטווח הקצר לגבי אופן הפעילותהעדיפויות  יסדר

כאשר לא הספר, במיוחד  בתי סגירת עקבלהעריך את התקדמות הלמידה יש לא ברור כיצד  לדוגמה,

וסיום המשך למידה מרחוק. מהי הגישה הטובה ביותר להערכת התקדמות,  למידהגישה ל יתהיה לכולם

 ? הלימודים 

Fernando Trujillo  מאוניברסיטתGranada של ההחלטות שיאומצו הטוב התרחישים להבנך מציע מער: 

לדוגמה: ביצוע ) תלמידהתקדמות ההערכה ועל  יחליטובתי הספר  -  יתספרבית אוטונומיה  .1

 (2 -ו  1הערכה של סמסטר 

הלימוד, כדי להציב דרישות מינימליות גדרה מחודשת של תכניות ה -  יםת הלימודותכניהתאמת  .2

 לסמסטר השלישי.

לדוגמה: התלמידים יגישו דרישות ) מינימוםכללית חיובית עם  הערכה  - רציפההערכה חיובית  .3

 . (ביוני עבודות/משימות

הבאה עם תמיכה מיוחדת  ת גילהתקדמות אוטומטית לכית  - הערכה חיובית ללא הצבת תנאים .4

 .2020/21 בשנת הלימודים
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שנפגעו באופן קשה  OECD -מדינות הי תשביניהן באיזה תרחיש להשתמש,  החליטויש מדינות שכבר 

הכנה תלמידים וקידום אוטומטי של לעיל, עם  4דומה לתרחיש תרון הפ איטליהאיטליה וספרד. ב :ביותר

במקצועות מסוימים.  מתקשיםלתלמידים  לסייעכדי  ,2020/21שנת הלימודים  לשלפתיחה מוקדמת 

 למידהיותאם תוך איחוד יעדי ה השלישי הסמסטר: לעיל 2, הצעת הממשלה תואמת את תרחיש ספרדב

 .מוריםהספר והבתי ם של בידיההיו לפני המגיפה. ההחלטות על התקדמות התלמידים י שמומשו

-לחינוך עלהמבקשים להתקבל למידים ת בנושאאיך לפעול יא של כלל מערכות החינוך השאלה מהותית      

 בחינות הערכה בעל פה )איטליה(, דחיית מועדי הבחינות )ספרד(, אוהאפשרויות המועלות הן: תיכוני. 

 שקיבלו לפני המגיפהציונים וה סמך עבודותביטול בחינות גמר )ארציות או אחרות( והערכת תלמידים על 

 )קנדה, צרפת ובריטניה(.

 

 מחדש לחשיבה/ביצועהחודשים הבאים: הזדמנות  24-12

שאלות חשובות לחשיבה התלמידים הפגיעים.  מערכת ולהגן עלבות לטפל בחולש ישבטווח הבינוני, 

 ביצוע מחודש:לו מחודשת

 תה להם שליטה רבה י, והירתימת חדשנות: מורים ותלמידים רבים השתמשו במגוון כלים דיגיטליים

תוך  בכיתות דיגיטליות,היו מעורבים בלמידה שיתופית ההוראה והלמידה שלהם. רבים יותר על 

זו  מידהלבלהשתמש אפשר מה עבד, מה לא, ולמי. האם . יש לבחון עמיתיהם  לכיתההגשת עזרה ל

מודלים רב  לחזקיש  והוראה של תכנית הלימוד. האםארגון על דרכי בצע חשיבה מחודשת כדי ל

 למידה?ההוראה וה לגבישיתופי פעולה מודלים של תחומיים ו

  חדשנית נרחבת להערכה  את הדלתפתחו ות לו ביטול בחינשל אחריות: התאמות ואפי תדשומח ראיה

 הוראה ולמידהדרכי עם  בצורה הטובה ביותר שיטות וכלים להערכה להתאים. כיצד ניתן יותר

 נהלהב הנ"למה המשמעות של   על מסגרות הערכה?יבה מחודשת לחש העת? האם הגיע מתפתחות 

 בנושא אבטחת איכות והסמכה?

  גופניתשל הפעילות האנו נזכרים בחשיבות במרוץ ללמידה מרחוק, של העולם הפיזי:  חשיבותו שימור. 

קשר פנים אל בעת ללמוד באופן פעיל. בני אדם הם חברתיים ומשגשגים ו לשחקלזוז, ילדים צריכים 

? חדשים נגנונים דיגיטלייםמלבין האמוג'י אינו זהה לחיבוק. איך נוכל לאזן בין ידע "ישן"  פנים. חיבוק

 יכולוגית?, פיזית ופסלימודיתבחינה מ לספק חינוך המסייע לילדים לשגשג כיצד אנו יכולים

 ילדיםה ותישבריר מעלה את הנושא שלביותר: סגירת בתי הספר  ותפגיעאוכלוסיות התמיכה ב 

לעשות כדי לאפשר  ישחשוב מתמיד. אילו שינויים  של החינוך הוא השוויוני ו. כוחנזקקות פריפריותמ

 ?זקוקים להולתת להם את התמיכה שהם  ביותר חלשיםההגעה אל 

   איזו יש לבחון ל מערכות.התכנון מחדש של במקביל ללהיעשות חייבת  ראיה מחודשתת: וחיזוק יכול

כיצד  ?  ם המגווניםהמורים זקוקים לתפקידיו פרבתי ס מנהלי, אנשי מינהלמקצועית יהיו  התפתחות 

אפשר איך  ?  גיע אליהןלהאלו שקשה את משפחות, אפילו הכל את יותר בתי ספר יכולים לערב 

מרכזיים נוספים לחיזוק יכולת החשיבה האסטרטגית  פתחגורמי מ עם שותפויותלהמשיך לבנות 

 ? והתגובה הקהילתית

  זו שאלה  המערכות מערכות: כיצד ניתן לחזק את יכולת ההסתגלות והתגובה שללבניית חוסן ?

יא המפתח, של צמתים ושירותים חיוניים. עם זאת יעילות ה קשה. תכנון מקרי משבר מצריך גיבויים

 יידרשו ותהתנהגכללי ידע ו יזהא. מה האיזון הטוב ביותר? ותתקציביבעיות במיוחד בתקופות של 

 בתי ספר, מורים, תלמידים והורים? מנהלילרשויות חינוך, 
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  ומעורבות בחברה  , מנהיגות פוליטית, שיתוף פעולהמתגברהכנת משאבים: כאשר המיתון הכלכלי

קי כולל גישה לפס רחב וספ - בחירות קשות: אלו משאבים לבצעמפתח. יש מרכיבי ההאזרחית הם 

ולמידה אלו מיומנויות יידרשו כדי לספק הוראה עתידיות ?  הסגירות ים עבור ההכרחי ויהי -שירותים 

 ? ימומן, ומי יבחר בין סדרי העדיפויותהנ"ל כיצד  מאורגנות חדשות ?

 
 במרכז ה/תלמידה

דיגיטליים הכלים , המערכות רבותב סגורים. בתי ספר  במדינות רבות הלמידה לא מושהית, גם כאשר

בטלוויזיה או דפי  משודריםהשיעורים קיימים ללא אינטרנט,  לתלמידים ללמוד מרחוק. לתלמידיםאפשרו 

 (.2020)הבנק העולמי,   עבודה מודפסים

 
 מענה לצרכי הלמידה של כל הלומדים

על האובדן הזה של השפעותיו האפשריות וכיצד לפצות על זמן ההוראה שאבד  הקיים הואעיקרי החשש ה

ביותר  שלנחשלים יש לילדים פער בחינוך הפורמלי, מראים ןלמידה. מחקרים על הפסקות לימודים, בהה

כדי זמן הסתגלות שבועות  6 -ההערכה היא שיש צורך באובדן למידה. חוות הגדול ביותר להסיכון יש את 

 (.Forsey ,2017קיץ )הת לאחר חופשללימודים פיזית ת ונפשימוכנים תלמידים אלו יהיו ש

 ה,ת לסיכוניושוויוני-לאה התייחסותוההבלתי שוויונית ללמידה הדיגיטלית דאגה נוספת היא הגישה 

 גישהבממוצע  תלמידים 10מתוך  9 -ל יש OECD -מדינות הבש. בעוד דומילהפערי את  עצימותהמ

למידה אצל התלמידים מבתי ספר לצורך הסיכוי לגישה למחשב אינטרנט בבית, למכשירים דיגיטליים ול

בנוסף, בבתים רבים  .חלשיםהמהאזורים ספר הבתי מתלמידים יותר מאשר ל 15%היא  באזורים חזקים

, דבר המונע מתלמידים רבים יםהאחהורים ועם ה מכשיריםזמן השימוש ב אתלחלוק יתכן שיהיה צורך 

 .סגורים בתי הספרהתקופה בה להשתתף בשיעורים במהלך אפשרות 
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 וסיכוניםטכנולוגיה דיגיטלית, הזדמנויות 

זה הקשר ב(. OECD, 2020bתגובה ראשונה למגיפה )כלעולם  חוהגישל חידושים דיגיטליים  רבמספר 

 שאלות: 2 נשאלות

 15ילדים בני ל? בלמידה לכולם ךוכדי לתמכיצד נוכל להמשיך ולחזק את המשאבים הדיגיטליים . 1

טלפונים  3-כבממוצע יש לרוב גישה לאינטרנט דרך סמארטפונים, כאשר  יש OECD -מדינות ה ברחבי

(. לסוג המכשיר השלכות על הלמידה: OECD, 2019aבית )משק  בכלאו טאבלט  יםמחשב 2כל  לעניידים 

בעוד שסמארטפונים והיישומים שלהם נפוצים כיום יותר ממחשבים, לא לכל המכשירים יש השפעה זהה 
לקראת שיבושים משרדי החינוך פועלים . כיחהשדיגיטלית  אפשרותעל הלמידה, ושימוש באפליקציות אינו 

 באופן הבא: פוטנציאליים בעתיד,
 גישה למכשירים לכל הילדים.  הבטחת -
יחסי הגומלין בין סוג המכשיר לבין  שליותר  הטוב הבנהבפיתוח משאבים פדגוגיים דיגיטליים ו תמיכה -

 אתגרים פדגוגיים מסוימים. 
כדי להקים פס רחב נוח ונפוץ, כך שלא יישארו ילדים ותעשייה אחרים י ממשלה עם משרד הודעב -

 .מאחור

במהלך המגיפה רוב  כיצד נוכל להמשיך ולהגן על בתי ספר ותלמידים מפני סיכונים דיגיטליים?. 2

להם  הייתה. ככל הנראה, מפוקחותפחות ות מהן התלמידים בילו זמן רב יותר בסביבות דיגיטליות, רב

בר, ואכן רשויות מסוימות מתריעות על עלייה ניכרת במספר התלונות חשיפה רבה יותר לסיכוני סיי

 .א סיכוני סייברלשירותי פיקוח ועזרה העוסקים בנוש

דרגות המיומנות של ההורה והילד חשובות לחוסן של התלמידים לסיכונים דיגיטליים. עם זאת, חלק 

לו אמצעי הגנה אחרים דורשים ( ואיOECD, 2020cמהסיכונים דורשים פעולה ממשלתית או תעשייתית )

נוטים יותר לחלוק מכשיר עם ש, חלשים לתלמידיםרמות של אוריינות דיגיטלית שאין למבוגרים רבים. 

 (.Burns and Gottschalk, 2019הורים מיומנים ) יש פחות פיקוח שלים, אח

הצליחו החינוך , לא כל בתי הספר ומערכות בעקבות המגיפה ללמידה תודיגיטלי סביבותהקמת במרוץ ל

בתי הספר משתמשים  ,מוצרים ופלטפורמות דיגיטליות. כתוצאה מכך אבטחתלבדוק הסכמי פרטיות או 

 התלמידים. עבור תאבטחה או פרטיות מספק בעלילא כולם כאשר במגוון רחב של מוצרים, 

מדגישים את הצורך  םגישה לתכנים למבוגריעל ילדים וה מידע מוטעה ודיסאינפורמציה שלההשפעה 

תקנת הגנת המידע הכללית האירופית  חיוני.הוא  התמכרותמעקב אחר  .בלות ברורות ובבטיחותבהג

(GDPRקובעת את הזכות להגנה על נתונים אישיים )  י והאזור הכלכלי האירופי  האיחוד האירופבמדינות

(EU ו- EEAכולל ,) המקוונת , חוק הגנת הפרטיות בארה"באלה.  לאזוריםמחוץ  אישיים ייצוא נתונים

, כולל ילדים מחוץ לארצות הברית, אם החברה ממוקמת 13( חל על ילדים מתחת לגיל COPPAלילדים )

 בשטח ארה"ב.
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 תלמידיםל (Well Being - WB)ה בטחת רווחא

שיבוש השגרה , מהווה דאגה מרכזית לאחר המשבר. עם תהילד, רגשית ופיזית כאח של WBהבטחת 

ודאגות מופחתים לחץ, כולל קשרים חברתיים וניידות גופנית  לגורמיילדים ובני נוער נחשפו   וההרגלים,

 יקיריהם.האפשריים של מפני אובדן או אשפוז 

 ,.Wang et alעל הרווחה הפסיכולוגית )באופן מתמשך  להשפיע יםאירועים קיצוניים כמו מגיפות יכול

 עד לרמות קליניות םחלקלאצל ילדים,  ותוהסגר יכולים לעורר תגובות לחץ טראומתי בידוד (.2020

(Sprang and Silman, 2013.) 

להגביר את  ועשוי גםבידוד עשוי להשפיע על האופן בו ילדים מווסתים את התנהגויותיהם ורגשותיהם 

 הדברמאפשר לילדים לבלות עם משפחותיהם, אך  הסגר(. אמנם Burns and Gottschalk, 2019הפגיעות )

הסגירה של בתי הספר   על אלימות במשפחה.רבים דיווחים  נםגם להחמיר את הלחץ המשפחתי. יש יכול

ילדים ללא על עבורם מקלט בטוח מבתים פוגעניים או אלימים, ושמקום זה משמש ילדים  השפיעה על

 חיי היום יום. לחץ שהם חווים בה. הסגירה העצימה את בתים

ולהוביל לדפוסי שינה  הישיבהן יכול להפחית את הפעילות הגופנית, להגדיל את זמ הסגרברמה הפיזית, 

. בריאותהרגלי הסביבה המובנית של בית הספר מסייעת לילדים לווסת  .(Wang et al., 2020לא סדירים )

 ,.Brazendale et alעלול להיות בעל השלכות בריאותיות שליליות ) ,הספר בתי , עם סגירתהיעדר השגרה

2017.) 

. (אוכל מספק, גישה מוגבלת למזון )אוכל מזין או בילדים הולםהיעדר טיפול קיימים מצבים של בנוסף, 

 Stewartבזמן הלימודים ) נהנו מהןאו מעשירות שלרוב לפעילויות מהנות מוגבלת גישה  חלק מהילדים יחוו

et al.   ,2018) 

הרגשית של התלמידים לאחר  (WB) על מנת להבטיח את רווחתם לפעולבתי ספר צריך כיצד 

כאשר בית הספר חוזר ללימודים, יש לתעדף את התמיכה ברווחתם הרגשית, הגופנית  ?המגיפה 

 והחברתית של התלמידים, במיוחד לאלה הנמצאים בסיכון.

יש אך כלכליים,  חוות קשייםברור. מדינות רבות  לימודיתהקשר בין בריאות גופנית ונפשית להצלחה 

 .ת כמו ארוחות בית ספר בחינם וייעוץ רגשיהחברתיו התכניותלעשות מאמצים להמשיך ולחזק את 

 

 ניו זילנדאדמה בלאחר הלם: רעידת  (WB) ילדיםרווחת 

 .2010קנטרברי בשנת בלסייע בסוגיות בתחום בריאות הנפש ביישובים שנפגעו מרעידת האדמה  על מנת

 Kaimahiמצוותי  תמורכב התכנית. 12-5תכנית לילדים בגילאי  .Mana Akeתכנית ניו זילנד את  צהאימ

העובדים עם מורים ומשפחות  ,מומחים בעלי כישורים מגוונים כמו מדריכים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים

 כדי לתמוך בילדים החווים בעיות כמו חרדה, בידוד חברתי וצער.

שיש לה  בעההראשוניות על התכנית קהערכות ה. נוספים למקומותתכנית הורחבה ה 2019בשנת   

 (.Savage et al., 2018השפעה קולקטיבית בת קיימא )וצאות חברתיות משמעותיות, תופוטנציאל ל

 

 המורה של מקצועיותהחשיבות 
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וקצב חדשים, לקחת על עצמם את האחריות  למצבלהסתגל נאלצו , המורים מגיפההמהיום הראשון של 

לעתיד רווחת התלמידים, ועבור רבים גם ללמוד כלים דיגיטליים חדשים. ההכנה  להבטחתהמוגברת 

מרכיבי מפתח במקצועיות המורים: ידע, שיתוף פעולה לגבי חשיבה מחודשת מחייבת /שנים( חודשים)

להבטיח  כדי גם תא קריטייבנושאים אלה ה חשיבה(. OECD, 2020dהמקצוע ) בנוסף ליוקרת, ועצמאות

 את שלומם של המורים בטווח הרחוק.

 

 תפקידים ותחומי אחריות חדשיםעבור ידע חדש 

 יפתחושל המורים עשויים להיות מאוזנים בצורה שונה לגמרי כאשר בתי הספר  התפקידים והאחריות

למידת התלמידים נותרה בעדיפות, אך מתן תמיכה רגשית לתלמידים, הורים  ה עלהקלהמחדש. 

 על מנת. סו מקום נרחב יותר מאשר בעברפית השתתפות בתכנון אסטרטגי וקבלת החלטותוכן  ומשפחות

מקצוע ההוראה להמשיך ולעדכן את הידע והמיומנויות שלהם, אנשי למלא את התפקידים המרובים, על 

 :הבאים יםכולל ידע בנושא

  במהלך סגירת בית  כדי להתאימה להפסדים ולרווחים של למידה פרטניתהדרכה: הוראה מובחנת

 כלים דיגיטליים המאפשרים למידה אישית וקולקטיבית. זמינות הספר, 

  :כישורי ההערכה  ובנייתלתלמידים , מתן משוב צרכי הלמידהזיהוי התקדמות,  הערכתהערכה

 העצמית שלהם. 

 לשם תמיכה בתלמידים וערבות לשם התהלמידה: ידע לזיהוי הנושאים הרגשיים של התלמידים ו

 הפחתת בעיות. 

 הובלה שם מנהיגות לשינוי: ידע ליצירת קשר יעיל עם עמיתים ושותפים מרכזיים, כמו הורים, ל

 משותפת של למידה. 

רבות, זמן העבודה של  OECDהמורים דורשים זמן. עם זאת, במדינות התפקידים הרבים והאחריות של 

הכרה רשמית של זמן שהושקע מחוץ (. OECD, 2019bהמורים מוסדר בעיקר על ידי שעות ההוראה )

למורים למלא תפקידים מקצועיים בסיסיים בלי  סייעותקנות עבודה, תשירות  כלליבמסגרת לכיתה 

 (.OECD, 2019bות )רובשעות עבודה מ להשקיע

 

 שיתופיבניית ידע 

השלבים של המורים. עם זאת,  בהכשרתהתפקידים המרובים של המורים צריכים לבוא לידי ביטוי 

 רגשייםם כישוריאת הצורך בלעיתים קרובות מדי מזניחים  והעסקהכניסה, בחירה, הסמכה ל םקריטריוניה

חלק ממסגרת (. אלמנטים מרכזיים כמו רווחתם הרגשית של התלמידים אינם OECD,2019c) מוטיבציהבו

שלושה  מתוךאחד כ (; ורקBurns and Gottschalk, 2019מורים במדינות רבות )ההכשרה הרשמית של 

 ,OECDמורים מדווחים ששיתוף פעולה בין מורים להורים היה חלק מההתפתחות המקצועית שלהם )

2019d.) 

למורים, אם כי אינה  שיתופיידע  לפתח ולבנותהשתתפות ברשתות מקצועיות היא דרך רבת עוצמה 

של  השיתופילבנות את הידע  על מנת(. OECD, 2019d) םה ביותר של שיתוף פעולה בין מוריהצורה הנפוצ

 כן יש: מנהיגות תומכת וו משאביםים דרוש, דרך הרשתות מורים
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 המומחיות שצריך לחלוק. עמיתים, המבוסס עלוחיבור בין  מקצועילמי ברשת יש ידע  לזהות -
מומחים לבריאות  לדוגמה:אנשי מקצוע אחרים )ממורים ו ממורירשת מחוקרים, להידע זורם להבטיח ש -

 הנפש(. 
או מחקר  שיתופית)למשל חקירה  ומנגנונים מתפתחים שיתופיתערכת מחדשנות בו שיתופיותלראות ב -

 (.Révai, 2020( לפיתוח פתרונות חדשניים לצרכים מזוהים )תכנון-מבוסס

 

 נהיגה שינויומורים בכיסא הנהג: התאמה פעילה 

המורים לעסוק באופן פעיל בעיצוב דורש מה דבר, לשינוישבר כרוכה בתגובה המעל לה ייעהתגברות 

שהם פתוחים לשינוי ומוצאים  TALIS -ב ודווחושל ההוראה והלמידה. המורים מוכנים לאתגר זה  מחדש

 .דרכים חדשות לפתור בעיות

 

 

 

למלא מצפים מהם שלתמוך בצורה הטובה ביותר במורים במילוי התפקידים השונים  ניתןבכל זאת, כיצד ו

הכרה בחשיבות של בחינת דרכי פעולה חדשות, על אף ה לדוגמה: ?כעמיתים כמומחי תוכן, כמנחים,  -

 ,CEPPEהוראה ) בסטנדרטים של מקצועכמו חקירה, מחקר וחדשנות אינם מופיעים בדרך כלל  מרכיבים

 עם מצבים בלתי צפויים. להתמודדות באופן מספקמדינות מעטות מכינות את המורים שלהן ו(, 2013

 הם כדיבאבטחת איכות, הערך המובנה שלהם טמון בשימוש שם להוא לרוב סטנדרטים שהשימוש בבעוד 

לערב (. מדינות יכולות Révai, 2018דיאלוג סביב הידע והמקצועיות של המורים ) וליצירת להגיע לחשיבה
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כדי לחזק את יכולת ההסתגלות של המורים למשבר עתידי.  סטנדרטיםבעלי עניין בפיתוח או בשינוי 

 מורים כדי לפתח מיומנויות אלה.ל ההכשרהתהליך זה אמור ללכת יד ביד עם חשיבה מחודשת לתכניות 

 
 עתיד )סינגפור( מכוונתהוראה  סטנדרטים של

מורה העתידי ה שעל ערכיםידע, מיומנויות ושל מדגימים מגוון מוסמכים הסטנדרטים של סינגפור למורים 

  להלן תקציר של הסטנדרטים עבור מורים מוסמכים: . והתנסותלהניע חדשנות  לרכוש כדי

 

 הגדרה יכולות ליבה

 טיפוח ידע בעזרת המורה
 

 חשיבה רפלקטיבית

 ; תמקצועייחה מחפש הזדמנויות לצמ -
        מודע לתחומים עיקריים במחקר בנושא הוראה  -

 מקצועית. משאבים ללמידהלו   

 :המורה חשיבה אנליטית
 עם בעיות.  התמודדותדגים יכולת י -
  סיבה  שלמזהה מערכות יחסים אפשריות  -
 משימות  מתעדף, תגובהתוצאה, מפתח תכניות ו  
 פי סדר חשיבות, ועוקב אחר התגובות בקפידה; ל  
 על בחירות והחלטות מורכבות;  ומגונן מבצע -
 מנת לפתור בעיות ולתת  ידע עלממנתח ו רדמס -

 פתרונות.  
 

 המורה מחפש הזדמנויות לנקוט יוזמה לשיפור  - יוזמה
 הפרקטיקות המקצועיות שלו.   
 בשימוש   צורךולמודע לערך  יהיה המורה -
 חדשנות ויזמות. במיומנויות בתחומי  

 תעתידי התמקדות
 

 ,המורה מכיר בכך שבעולם המשתנה במהירות
להתנסות ולתמוך העיקרית שלו תהיה יכולת ה

 .חדשות בפרקטיקות

 ואחרים ,תעצמי ההכר
 
 

 חוסן והתאמה

 : יהיה המורה
קשוח ברוחו, מסוגל להתמיד בזמנים של אתגר,  -

 ; יםחיובי ערכיםעל תוך שמירה 
 להתגבר שיש מכשולים  שיתכנולמרות  מתמיד -

 )אופטימי(; עליהם 
למצב  בהתאמהבמהירות, מסוגל לקבל החלטות  -

 ון; תהנ
 בעלי חוסןמעודד ומלמד את תלמידיו להיות  -
 .יכולת הסתגלות מהירהו
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 ספר חזקות ומגיבות בתיקהילות 

שלושה תחומים מכריעים בעת בעם המשפחות והקהילה הרחבה, יחד בתי הספר יצטרכו להתמקד, 

בניית  .3והמשכיות למידה;  (WB) הבטחת רווחת התלמידים .2חיזוק הבטיחות והאמון;  .1התקדמותם: 

 , שיתוף פעולה משופר והנהגה מבוזרת.חשיבה שיתופיתחוסן באמצעות 

 

 ק חברתי ותקשורתוחירהיגיינה, 

ללים ניקוי וחיטוי של תשתיות הבטחת בטיחות היא הכרחית בעת פתיחת בתי ספר מחדש. האמצעים כו

התעטשות; והוראה ויישום אמצעי  ואופןהיגיינה כמו שטיפת ידיים  שמירת(, חיזוק CDC, 2020פיזיות )

 (.UNICEF, WHO, IFRC, 2020; Uscher-Pines et al., 2018בבית הספר ) חברתי קוחיר

ים זקוקים למידע על תאריך עם קהילת בית הספר הרחבה היא המפתח. הור תקשורת שקופה וזמינה

הפתיחה המחודש, לוח הזמנים בשבועות הראשונים, אמצעי בטיחות והיגיינה חדשים ושירותים לתמיכה 

להורים ליצור אינטראקציה,  יםהורים. פגישות וירטואליות, בלוגים או קבוצות צ'אט מאפשרבבילדים ו

 לשתף חוויות ולתמוך זה בזה.

עם משפחות כדי להפחית בלבול ועוגמת נפש פוטנציאליים הנגרמים  יש לנהל בזהירות את התקשורת

מקורות הם יכולים לסמוך )למשל, ארגון  על אלו(. הקהילה צריכה לדעת Stuart et al., 2013מידע שגוי )מ

 ,הבריאות העולמי, מכונים לאומיים האחראים לבקרת מחלות ומניעה( ואלו שירותים זמינים )למשל

שילוב ב האמון, מעורבות הורים וחברי קהיל תמיכה טיפולית וחינוכית(. בנוסף לבניית בדיקות קהילתיות,

 יכולה לחסוך זמן למחנכים עסוקים וגם לסייע בקשר עם הורים פחות מעורבים. ,שירותים או מתרגמים

, ישנם אנשים שעשויים להיות השיתופיותם מכריעים לטובת ינשינויים בהתנהגות היומיומית השבעוד 

ולמנוע (. בתי ספר יכולים לסייע Qualls et al., 2017פעולה ככל שהמשבר מתארך ) ומשתפיפחות ערניים 

היגיינה  התנהגות לשמירת, חברתיה קוחיהורים על אמצעי הרלתלמידים ולעל ידי תזכורת קבועה  זאת

דים יכולים להתנהג כשליחים, ולהעלות את המודעות . יל)אם הוא זמין( את ערך החיסוןובית, בבתי ספר וב

ממלאים תפקיד גם (. המורים OECD, 2019eלאמצעי בטיחות ואמצעי זהירות בקרב קרובי משפחה )

ילדים, שהועברו לגם מגבירים את הלגיטימיות של הודעות בריאות  אלאלא רק מספקים מידע, הם חשוב: 

 (.Onyango-Ouma et al., 2005קור אמין )משפחות מודעות לכך שהמידע מגיע ממהשכן 

 

 ולמשפחות לתלמידים תמיכה מערכות: חברתי כמרקם ספר בתי

 לחזק, להמשיך רבים יכול ספר בתי, לכיתות חוזרים התלמידים כאשר צפויים למידה בפערי על מנת לטפל

 סיוע בלמידה פרטנית עבור התלמידים. שיטות לבנות או

לשבת וללמוד או בו אפשר  ספרהבבית מרחב יש  התלמידיםמ 75%עבור ש למרות: צמיחהיש צורך ב

 .נפוצה פחות הייתה עמיתים או הספר בית צוות באמצעות בלמידהתמיכה ה לעשות שיעורי בית,

 שנדרשת השייכות של התלמידים. בעת בטיפוח חשוב תפקיד ממלאים והם חברתי מקום גם הם ספר בתי

, רבים ומתבגרים ילדים עבור. יותר להיות נחוצים עשויים והרגשיים החברתיים הקשרים, פיזית התרחקות

 לפעילויות גישה, עמיתים עם ישיר קשר, חברים עם מחדש פירושו איחוד הספר הלימודים בבית חידוש
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 השגת. והרגשית של הילדים הגופנית לבריאות שהינם חשובים, וספורט שעשועים גני כולל משותפות

 עדין. איזון מהווהריחוק  תוך שמירה על אמצעימטרות אלו 

 שעות הפחתת  או יותר מאוחר חזרה . תאריךחשובה לחזרה לכיתות ביותר הטובה האסטרטגיה בחירת

חרדת ולהתגבר על  הםריייק של אשפוז או אובדן עם להתמודד למשפחות לאפשר, למשל, עשויים הלימוד

 ריםיכולות לסייע להו הלימודיםשעות  לאחר תכניות באמצעות יותר ארוכות לימוד שעותמאידך,  .פרידהה

מתקשים להשלים את  תלמידיםהעניק תמיכה ללות יכולכן ו ,במיוחד למשפחות חד הוריות, לעבודהלחזור 

 לימודיהם.

, זמין אדם כוחלו משאביםל ותהקשור סיבות מספריחד עם זאת, קיימים קשיים בנושא חזרה ללימודים מ

 .(OECD, 2019f) פורמלית לא ללמידה נרחבת גישהאין ו מרוכז זמנים לוחחינוך בהן יש  תבמערכו במיוחד

 

 (גרמניה) היום כל לימודים לאורך

 שעות לימודיהם מעבר את להאריך ספר דורשים בדרך כלל מבתי עבור תלמידים לימודית ומרחב תמיכה

 .הרשמי הלימוד לזמן

                   לפחות מאפשרים הם :יחודיי מודל מציעים( Ganztagsschulen) היומיים ספר בתיבגרמניה, 

 .בשבוע ימים שלושה פורמליות ולא פורמליות בכל יום, במשך לפחות למידה פעילויות של שעות 8-7

 ומספקת עבור ילדים השגחה נחוצהמאפשרת זו התמיכה הובפיקוחה,  הספר הנהלת בית בהנחיית

 .וחברתי קוגניטיבי גירוי םע , יחדספרה ביתב ארוחות

 

 מבוזרת והנהגה פעולה שיתוף חיזוק: חוסן בניית

 יכולה רחבהה ובין הקהילה הספר בתי הספר, בין בתי בתוך משותפת אחריות, נמשך שהמשבר ככל

 דרישות, זהירים בריאות אמצעי האחריות כוללת. רב יותר של חזיתות במספר לפעול חינוך לשירותי לסייע

 ההכנה לסגירות. ההערכה ושיטות הלימוד לתכניות ותקציבים, והתאמות צוות אנשי בנושא חריגות

 יכולת וכן ברורה מנהיגות דורשת יאה .עכשוויות סוגיות דחופות עם התמודדותהו אפשריות עתידיות

 המשבר. לפני רבים ספר בבתי קיימת הייתה משותפת החלטות קבלת. ואמון תיאום ,הסתגלות

 הדאגות את להשמיע התלמידים יכולים. הספר לא נעצר אצל צוות בית פעולה שיתוף. לשיפור קיים מקום

 הכיתה, ברמת(. Freiberg ,1999) הספר בבית מסוימות על משימות ולקחת אחריות שלהם והצרכים

 שיעוריסיוע ב או ותקטנות בקבוצ עבודה על אחריות לקיחת ידי על תורמים כבר רבים בבתי ספר תלמידים

פני  על להשתרעיכולים  פעולה שיתוףהוהמעורבות , בנוסף. ספציפיים מקצועותב גילם בני של הבית

. שלהם הלמידה ביעדי להתקדם צעיריםיותר יכולים לסייע ל מבוגריםתלמידים  - למשלמספר שכבות גיל, 

 לתמוך כדימן בעת הלמידה מרחוק, ליישיהיה  ניתן, פתוחים הספר שבתיאם פעולות אלו מתקיימות בעת 

 בבתי הלמידה ארגון מצבודשת של מח חינה לבסייע ל יכול זה משבר האם. יותר ויעילה מלאה בהדרכה

 ?  הספר

 הזדמנות להורים מעניק םבית ספר ציינו כי  OECD -מהמורים במדינות ה 77%ממוצע  - קיים נתון מעודד

 13 -ב 2013 מאז משמעותית האחוזים גדלו. הספר בית החלטותתהליכי קבלת ב פעיל באופן להשתתף

 לא תזמון -)למשל  שנותרו המחסומים על להתגבר כדי יש לעשות יותר, במקביל(. OECD, 2020b)מדינות 
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 ,OECD) רבים הורים המכשולים העיקריים עבור - כלל בדרך - םהש (מתנגשותש עבודה ושעות נוח

2019a .)יכולה ספר בתי של החירום תכנית או בעדכון שלביצירה  הורים מעורבות: מוחשית דוגמא 

 המוכנות לחירום של משפחותיהם. להגדלת תרומה כדי תוך( WHO, 2009) חירוםה להעלות את מוכנות

 

 (התאוששות מהירה) ספר ובתיחינוך  מערכותדשת של מחו בניית: העתיד לקראת

 הם חברתיה ריחוקקפדניים וה היגיינה אמצעי. לשגרה חוזרים לא אך נפתחים, העולם ברחבי ספר בתי

 .מתרחבים הלמידה הלמידה, כאשר פערי צרכי את להבטיח מתבקשים הספר בתי. החדשה הנורמה כיום

 כדי קדימה צעדו שהורים בזמן. נדרשים לתמוך בתלמידים בנושא בריאותם הפיזית והפסיכולוגית המורים

 במהירות, כדי להימנע יש לפעול. זה תפקיד למלא יכולים ההורים כל לא, ילדיהם של לסייע בלמידה

 חזקים לנחשלים.  תלמידים בין הפער מהרחבת

 אפשריים עתידיים מערכת החינוך נדרשת להתכונן לגלים, הספר בתי לפתיחת המידיים לצעדים בנוסף

 לחשיבה הזדמנותהידע שנצבר ישמש ו כעת דקשנב הממ יש ללמוד. ספר בתי וסגירת הדבקה של

 את לשרתכדי  הערכההו למידהאת ה מחדש ארגןיש ל החינוך. מחודשת והטוויה מחדש של מערכות

 המשךצורך ל מוריםהעבודה של ה רשתותאת  שפריש ל. ביותר הפגיעים כולל התלמידים, כל של הצרכים

לשיתוף  ספרה ובתי קהילותה, משפחותבין ה פעולה יתוף. יש לחזק ששלהם והיכולת הידעשל  הבנייה

עשויות להשפיע באופן חיובי על מערכות חינוך  כעתנעשו ש השקעההו יוזמותבאופן יעיל. ה םואיולת מידע

 .הארוך לטווחועל החברה 

 

 

 

  

 


