
חינוך במאה העשרים ואחת 

מצגת שרת החינוך



 במאה העשרים ואחת מחשבים ותקשורת אלקטרונית הם חלק בלתי
נפרד מחיינו

  בני נוער חיים בסביבות מקוונות ועושים שימוש יום יומי במחשבים
טלפונים סלולאריים ומכשירים מתוקשבים אישיים  , אישיים/ניידים

אחרים 

  בית הספר חייב להשתלב בתהליכים אלו ולאפשר לכל תלמיד לרכוש
כישורי למידה ההולמים את התקופה

  ממחקרים בינלאומיים עולה כי למחשב ולתקשורת חשיבות בשיפור
(PISA 2003)תפקודו של הלומד 



יעדים
  הגברת הנגישות והשימוש המושכל בסביבות למידה ממוחשבות ומעוררות אתגר

מחשבתי

 הרחבת זמן ומסגרת הלימוד באמצעות שימוש בטכנולוגיות תקשוב לצורכי למידה בבית
הספר ובבית 

מורה ומוסד חינוכי, הנגישה לכל תלמיד, פריסת תשתית תקשוב לאומית לחינוך

שימוש בטכנולוגיות מידע לניהול מערכת החינוך

צמצום  הפער הדיגיטאלי



הכשרת מורים
  חשיפת מורים לתכנים ואמצעים דיגיטאליים

מחשב לכל מורה עם . )במקצועות הלימוד
(הסתדרות המורים וקרן אתנה

  הכשרת  מורים לתפקוד מקצועי בסביבות עבודה
מתוקשבות ולשימוש מושכל בתקשוב לצורכי  

למידה והערכה, הוראה

 הכנת חומרי למידה דיגיטאליים והקמת
משותפת עם המורים פורומים לדיון ועבודה 

(  ח"מט, משרד החינוך)

http://educationforums.cet.ac.il/


,  הכשרת התלמידים לניצול מקורות מידע ממוחשבים
ניצול קישורים ופריסת  , כולל מיון והערכת חומרים

מרחבי ידע

על מנת להקל את עומס החומר שימוש במידע ממוחשב 
הנלמד בכיתה ויצירת מרחב ללימוד המבוסס על חקר  

(אזרחות)וחשיבה 

שליחת חומרי למידה לתלמידים ומשימות מתוקשבות

שמירה על קשר עם התלמידים ויצירת פורומים  
לימודיים

בגרות ממוחשבות  הכנה לבגרות וקיום בחינות 
(גיאוגרפיה)

הכשרת תלמידים לעבודה ממוחשבת

http://www.civics.org.il/sheet.aspx?SheetID=5411#SheetID=5410&Version=2
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/Bchinot/BhinaMetukshevet/Razyonal.htm


שדרת תקשוב לאומית בחינוך
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כיתות חכמות  

 בשיתוף המשרד לפיתוח  )משרד החינוך

ישלים ( והגליל ואורט העולמיהנגב

כיתות  1000ל הנוכחית התקנת "בשנה

חכמות

  הכיתות מספקות את מלוא העזרים

הטכנולוגיים הדרושים לשם למידה  

הכיתות  . חוויתיתאינטראקטיבית 

מצוידות בלוח חכם טכנולוגי  

עמדת מורה ממוחשבת  , ואינטראקטיבי

המחוברים למחשבים הניידים  , ומקרן

שכל תלמיד מקבל במסגרת הפרויקט

  משרד החינוך מלווה את ההתקנה

בהכשרת מורים ובהכנת חומרי למידה



תקשוב דרום 
תשתית ללמידה מרחוק

המערכת מדגישה שני עקרונות:

oלמידה-שימוש בתקשוב כמנוף לשינוי בדרכי הוראה

o מגוון רחב של שירותים למורים  –מתן שירותי תקשוב ברמת תשתיות

ולתלמידים

בשגרה  :

oפעילות מתוקשבת שבועית באמצעות הפורום הכיתתי

בחירום :

oשמירה על קשר אישי עם כל תלמיד

o  הפעלת פורום כיתתי ושליחת שתי משימות לימודיות ליום

o  הפניית תלמידים לפעילות לימודית או הפגתית באמצעות קישורים באתר

המחוזי



http://www.edu-negev.gov.il/

אתר מחוז דרום

http://www.edu-negev.gov.il/


למידה מרחוק 
התנהלות בזמן חירום

  עדכון יומי לרכזי התקשוב במחוז באמצעות דואר
אלקטרוני

  פריסת מערך ההדרכה והתמיכה העומד לרשות בתי
הספר

 הכולל קישורים  " תקשוב דרום"עדכון יומי באתר המחוז
לאתרי תוכן והפניות לאתרים בהם הנחיות ללמידה  

מרחוק



 פורמים כיתתיים  פעילות לימודית מתוקשבת והפעלת

ספרי-באמצעות האתר הבית

  קישור למאגרי פעילויות

נגישות לאתרי תוכן

  הפעלת קורסים בלמידה מרחוק כתגבור לימודי לבגרות

קשר חם 
למידה מרחוק בחרום



שער רחב ידיים"-כשמו כן הוא , הפורטל הגדול של משרד החינוך  "

הוראה והערכה שפותחו במשרד  , הכולל מגוון קישורים לחומרי למידה

בגופים ובמוסדות חינוכיים במהלך השנים, החינוך

חומרי הוראה  , תכניות לימודים: פרטי המידע בפורטל הגדול כוללים

,  מצגות, מאמרים, כלי הערכה, מאגרי מידע, פעילויות לימודיות, ולמידה

מבחנים דפי עבודה ועוד, מערכי שיעור

  הפורטל הגדול על מגוון החומרים שבו משמש מאגר ידע ועזרי הוראה

תוך שיתוף הידע הרחב של  , רחב ומהווה כלי עזר חיוני בעבודת המורה

כל מורה עם משתמשים נוספים

הפורטל הגדול



http://gadol.edu.gov.il

http://gadol.edu.gov.il/


http://gadol.edu.gov.il/Mathematics

http://gadol.edu.gov.il/Mathematics


מגוון  . מציג את העשייה החינוכית במשרד בתחום הלמידה המתוקשבת

חינוך על  , השירות הפסיכולוגי ייעוצי, ביניהם)הפעילויות והשירותים 

שהפורטל מספק מייעלים את הקשר  ( קו פתוח לתלמידים ועוד, יסודי

(  עובדי הוראה ותלמידים)שבין המשרד לקהילת החינוך בדרום הארץ 

.תוך גישור על פערי מרחק וזמן

הודעות הדוברות

מערך ההסברה הלאומי

שאלות נפוצות במצבי חירום

קו פתוח לתלמידים

התמודדות בשעת חירום

למידה מתוקשבת

סרטונים לילדים

שיבוץ תלמידים בשעת חירום

פורטל המידע של המשרד בשעת חירום
"מחבקים את תושבי הדרום"



www.edu.gov.il/hugdarom

http://www.edu.gov.il/hugdarom


מערכת החינוך משנה את פניה

ומתאימה את ההוראה והלמידה

למאה העשרים ואחת


