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 דיגיטלייםשיקולים לגבי תהליכי הערכה ואישור של חומרי לימוד



הנחות יסוד

כל ניסיון לספק  . המשתנים בקצב מסחרר, הם תוצרים מורכביםדיגיטליים חומרי לימוד 1.
. ביום פרסומויהיה מיושן הערכה מוסמכת של מגוון חומרי הלימוד הקיימים 

מקצוע וקובעי מדיניות לסייע לאנשי יוכלו שיקולים אשר מטרתנו היא להציע , זאתלאור 2.
.לקבל החלטות לגבי השילוב וההטמעה של חומרי לימודי דיגיטליים

,  מכיוון שכך. תלוי בהקשר ובדרך בה משתמשים בהםדיגיטליים חומרי לימוד ערכם של 3.
מטרות הלמידה והקשר להתייחס לחומרי הלימוד מתוך ראיה של צריכה מסגרת הניתוח 

.ההוראה

מדומים , מרחב הלמידה ימשיך כנראה לכלול חומרי לימוד דיגיטליים ולא דיגיטליים4.
חשיבותם של מהקריאה לשילוב של חומרי למידה דיגיטליים לא מפחיתה . ומוחשיים

ושל למידה תוך  , פנים-אל-של אינטראקציות פנים, חומרי לימוד מודפסים ומוחשיים
.  תנועה במרחב



אפיון ומיפוי של חומרי לימוד  : מבוא
דיגיטליים



אשר פותחו או הותאמו דיגיטליים תכנים או כלים 
כגון ספרים  , הוראה והערכה, למטרות למידה

קורסים  , אתרים לימודיים, סרטונים, דיגיטליים
.  ועוד, משחקי מחשב, סימולציות, מקוונים

חומרי לימוד דיגיטליים



 מרובים  יש מאפיינים דיגיטליים לחומרי לימוד
:לדוגמה. שיוצרים יחדיו הזדמנויות ללמידה

מולטימדיאליות

 (  אינטראקטיביות)הידודיות

שיתופיות

קישוריות

ניידות

 (אדפטיביות)הסתגלות

אותנטיות

עדכניות

ועוד

המאפיינים של חומרי לימוד דיגיטליים



 ומפיציםיצרניםשל מגוון רחב

 ואמינותמגוונות של איכות רמות

 יחסית  והתעדכנות מהיר קצב פיתוח

יחסיתהיקף וזמינות גבוהים

יצירה והפצה של חומרי לימוד דיגיטליים



מיפוי חומרי לימוד דיגיטליים
מטרות הלמידה מוגדרות 

ידי הלומדים -על

ידי  -מטרות הלמידה מוגדרות על
תכנית הלימודים והמורים

חומרים דיגיטליים  
ידי  -שמפותחים על

מפתחים מקצועיים 
למטרות תכנית 

הלימודים

חומרים דיגיטליים  
מגוונים שזמינים  

במרשתת 



דיגיטלייםמיפוי חומרי לימוד 

,  לדוגמה
שימוש במאגר  

מידע לימודי  
לצורך  עבודת  

חקר או  
פרויקט

,  לדוגמה
שימוש  

במקורות מידע  
פתוחים לצורך  
עבודת חקר או  

פרויקט

,  לדוגמה
למידה מספר  
לימוד דיגיטלי  

בהכוונת  
המורה

צפייה  , לדוגמה
יוטיובבסרטון 

ידי  -שנבחר על
המורה כדי  

להמחיש מושג

מטרות הלמידה מוגדרות 
ידי הלומדים -על

ידי  -מטרות הלמידה מוגדרות על
תכנית הלימודים והמורים

חומרים דיגיטליים  
ידי  -שמפותחים על

מפתחים מקצועיים  
למטרות תכנית הלימודים

חומרים דיגיטליים  
מגוונים שזמינים  

במרשתת 



לשני  לתת מענה מערכת החינוך צריכה 
תרחישי הקצה וגם לתרחישי ביניים  

למידה  
אוטונומית  

למחצה

למידה  
מוכוונת  
למחצה

מטרות הלמידה מוגדרות 
ידי הלומדים -על

ידי  -מטרות הלמידה מוגדרות על
תכנית הלימודים והמורים

חומרים דיגיטליים  
ידי  -שמפותחים על

מפתחים מקצועיים  
למטרות תכנית הלימודים

חומרים דיגיטליים  
מגוונים שזמינים  

במרשתת 

למידה  
מוכוונת

למידה  
אוטונומית



:תרחישי למידה מוכוונת
שיקולים  לגבי שילוב מערכתי של חומרי 

המכוונים למטרות תכנית  דיגיטליים לימוד 
הלימודים 



תרחישי למידה מוכוונת
מטרות הלמידה מוגדרות 

ידי הלומדים -על

ידי  -מטרות הלמידה מוגדרות על
תכנית הלימודים והמורים

חומרים דיגיטליים  
ידי  -שמפותחים על

מפתחים מקצועיים  
למטרות תכנית הלימודים

חומרים דיגיטליים  
מגוונים שזמינים  

במרשתת 

למידה  
מוכוונת



הזדמנויות גדולות

“Doing things better”

הוראה והערכה קיימים, ייעול והעצמה של תהליכי למידה.

“Doing better things”

לדוגמה. הוראה והערכה, שינוי של תהליכי למידה  :

המחשה והדמיה של תופעות ותהליכים

  יצירה שיתופית של ידע

למידה ממקורות מידע אותנטיים ועדכניים

למידה בקהילות מבוזרות

למידה אדפטיבית

ועוד

(Fishman & Dede, 2016)



אתגרים גדולים

 ממומשותההזדמנויות לא תמיד:

 חוויית המשתמש ותהליכי הלמידה וההוראה כדי שלקושי בעיצוב מיטבי
.ורגשיים, חברתיים, מטקוגניטיביים, לתת מענה לצרכים קוגניטיביים

 של חומרי לימוד מתאימים בשל עלויות פיתוח ותחזוקה  זמינות מוגבלת
(שפה ועוד, תלוי טכנולוגיה)גבוהות 

 (ציוד ותחזוקה, מרחב)תשתיות קצה מוגבלות

 לאמץ דרכי הוראה חדשות שמנצלות את הפוטנציאל  מוכנות המורים
הלימודי הגלום בחומרי הלימוד  



ניתוח כדאיות פדגוגית ומוכנות להטעמת חומרי הלימוד

כדאיות פדגוגית גבוהה

כדאיות פדגוגית  
נמוכה

מוכנות  
נמוכה

מוכנות  
גבוהה



חומרי לימודשאלות מפתח בשילוב סוגים שונים של 

?מהם היעדים הלימודיים1.
הקשר הלמידה, לומדים, יעדים

מהי הכדאיות הפדגוגית של חומרי  2.
להשגת יעדים  הדיגיטליים הלימוד 

?אלו
יתרונות וחסרונות

 אמפיריותראיותהתבססות על

רמת המוכנות למיצוי הערך  מהי 3.
המוסף הפדגוגי של חומרי הלימוד  

?  הדיגיטליים
מוכנות החומרים

מוכנות פדגוגית של צוותי ההוראה

מוכנות טכנולוגית

מוכנות ארגונית

כדאיות פדגוגית גבוהה

כדאיות פדגוגית  
נמוכה

מוכנות  
נמוכה

מוכנות  
גבוהה

*יוטיובסרטוני 

מערכות למידה  **סימולציות ממוחשבות

אדפטיבית



עקרונות מנחים לשילוב סוגים של חומרי  
לימוד דיגיטליים  

נקיטת צעדים  
להעלאת  

פיתוח . המוכנות
,  והפצה מדורגים
תוך כדי בחינה 

.והערכה

כדאי לעודד  
השקעה  

מערכתית בפיתוח  
חומרים בהיקף  

,  בהפצתם, רחב
.ובהטמעתם

אין טעם לעודד  
.  פיתוח והטמעה

סיכוי נמוך  
להפצה 
.ספונטנית

להמנעלהמליץ 
משימוש  

או  בחומרים
להמליץ על דרכים 
לשיפור התועלת  
.הפדגוגית שלהם

כדאיות פדגוגית גבוהה

כדאיות פדגוגית נמוכה

מוכנות  
נמוכה

מוכנות  
גבוהה



המלצות עיקריות
במערכת החינוך צריכה  דיגיטליים לימוד מערכתי חומרי החלטות לגבי שילוב קבלת 1.

להתבסס על ניתוח מבוסס ראיות של הכדאיות הפדגוגית של חומרי הלימוד ועל בחינה של 
.בחומרי הלימודלהטמעת המוכנות 

במקומות בהם יש ראיות  דיגיטליים לימוד שילוב מערכתי בחומרי הצדקה לעודד קיימת 2.
.לכדאיות פדגוגית גבוהה ומוכנות גבוהה

הכדאיות הפדגוגית גבוהה והמוכנות נמוכה יש צורך לנקוט בצעדים להעלאת  כאשר 3.
.המוכנות במקביל לשילוב מדורג של חומרי הלימוד

יש לבחון האם אפשר לנקוט בצעדים  , הכדאיות הפדגוגית נמוכה והמוכנות גבוההכאשר 4.
שכבר נמצאים  דיגיטליים להעלאת הכדאיות כדי לעודד ניצול יותר יעיל של כלים וחומרים 

.משימוש בחומרי הלימודלהמנעאו שמא רצוי לעודד מורים , בשימוש

מנת  -על, חייב להיות מלווה בשינוי פדגוגי מותאםדיגיטליים של חומרי למידה השילוב 5.
.של טכנולוגיות דיגיטליותהמזמינויותלנצל באופן מיטבי את 

חייב להיות מלווה בתהליכי פיתוח מקצועי  דיגיטליים שהשילוב של חומרי למידה כאן מ6.
.  משמעותיים של מורים



:תרחישי למידה אוטונומית
לגבי שילוב חומרי לימוד דיגיטליים  שיקולים 

לצורך קידום למידה אוטונומית לאורך 
החיים



תרחישי למידה אוטונומית
מטרות הלמידה מוגדרות 

ידי הלומדים -על

ידי  -מטרות הלמידה מוגדרות על
תכנית הלימודים והמורים

חומרים דיגיטליים  
ידי  -שמפותחים על

מפתחים מקצועיים  
למטרות תכנית הלימודים

חומרים דיגיטליים  
מגוונים שזמינים  

במרשתת 

למידה  
אוטונומית



שינויים בלמידה בעידן המידע

 21-הלמידה במאה ה-שינויים ביעדי הלמידה
להגדיר את יעדי הלמידה באופן  יכולת דורשת 

(.Collins & Halverson, 2009)אוטונומי 

 הדינמיות הגוברת בשוק  -שינויים בסביבת הלמידה
מובילה להיברידיזציה של  הפנאי העבודה ובחיי 
.  ועבודה ולנדידת תכנים ביניהןפנאי , מערכות למידה

 המידע הזמין במרשתת -במקורות הידע שינויים
. ידי גורמים רבים ומגוונים ולמטרות מגוונות-נוצר על

המידע הזה אינו קוהרנטי ואינו אחיד באמינותו  
. ואיכותו

 הפצה שיטתית של מידע –שינויים בחברת המידע
"  בועות פילטר"כוזב במדיה חברתיים והסתגרות ב

ביכולתם של אזרחים לקבל  פוגעים " הדתאי "ו
שיח דמוקרטי  םמבוססות מידע ולקייהחלטות 

(Lewandowsky et al., 2017; Britt et al., 2019.)



המלצות עיקריות: דרכי התמודדות
הלימוד  הגדלת המגוון של חומרי : 1עיקרון 

והגדלת האוטונומיה והאחריות של  הדיגיטליים 
אלולומדים ומורים בבחירה של חומרים 

 שערי בית הספר לסוגים חדשים של פתיחת
המשקפים את אופייה הדינמי חומרים דיגיטליים 

. 21-של חברת המידע במאה ה

  שילוב מגוון רחב יותר של חומרים דיגיטליים
.אותנטיים בכל מקצועות הלימוד

 חופש רב יותר של מורים ותלמידים לבחור חומרי
.לימוד ומקורות מידע

 לבחירת מורים ותלמידים של הגדלת האחריות
להעדפה של מקורות מידע , מידע אמיניםמקורות 

ולשימוש  , שמציגים מגוון היבטים ונקודות מבט
.אתי במידע

שינוי האקלים האפיסטמי

?מאילו מקורות מידע כדאי לי ללמוד
?למי כדאי לי להאמין

האם התחשבתי בנקודות המבט  
?הרלבנטיות



המלצות עיקריות: דרכי התמודדות

קידום אוריינות מידע דיגיטלית  : 2עיקרון 

  שילוב כישורי אוריינות מידע דיגיטלית בכל תחומי
:באופן שיטתי וספירלי, הלימוד

 מידעאתגרים ובעיות הדורשים זיהוי

 הדרושהמידע איתור

הערכת המידע

מיזוג המידע

 המידעוהפצה של הצגה



המלצות עיקריות: דרכי התמודדות
פיתוח ידע אפיסטמי לגבי האופנים בהם ידע  : 3עיקרון 

מוערך ומופץ  , נוצר

  יש לפתח את הידע האפיסטמי של תלמידים לגבי תחומי
.  יום-ידיעה בחיי היוםהדעת שהם לומדים וגם לגבי 

 אפיסטמי לגבי תחומי דעת כולל הבנה של טיבו של  ידע
,  מוצדק, הידע בתחום הדעת והאופנים שבהם הוא נוצר

(. (Goldman et al., 2016בתחומי הדעתומוערך 

יום כולל הבנה כיצד -ידע אפיסטמי לגבי  ידיעה בחיי היום
כיצד , מידע נוצר ומופץ בתקשורת ובמדיה הדיגיטליים

מהי , הטיות חשיבה משפיעות על הערכה ושיפוט של מידע
 & Barzilai)ועוד , מומחיות ומה מיוחד בידע של מומחים

(Chinn, 2018  .



שיקולים לגבי תהליכי הערכה  
ואישור של חומרי לימוד דיגיטליים



אתגרים ברגולציה של חומרי לימוד דיגיטליים
משרד החינוך במדיניות על פיה ספרי הלימוד חייבים  נוקט ביחס לספרי לימוד מודפסים 

.  לעבור אישור של המשרד בטרם יותר בהם השימוש בבתי הספר

:דיגיטליים ממספר טעמיםזאת אינה מתאימה לחומרי לימוד מדיניות 

דיגיטליים  לימוד חומרי . לאישורהחינוך מעריך ומאשר רק חומרי לימוד שהוגשו לו שרד מ1.
.ובדיקה וספק אם ניתן להעריך באופן ריכוזי את כולםעוברים תהליכי הערכה אינם רבים 

אינם  אישור ריכוזיים תהליכי . מתעדכנים ומשתנים תדירהדיגיטליים הלימוד חומרי 2.
.הדיגיטלייםתואמים את קצב הפיתוח והעדכון של חומרי הלימוד 

אישור זה אינו מבוסס על . ידי משרד החינוך הינו אישור למפרע-שניתן כיום עלהאישור 3.
על תוצאות הלמידה בעזרתם ועל , הניסיון המעשי של שימוש בחומרי הלימוד בכיתה

.הצלחת הטמעתם בקרב מורים

האחריות לבחירה ולהערכה של חומרי לימוד על משרד החינוך מפחיתה את השתת 4.
. האוטונומיה והאחריות של בתי ספר ומורים לבחירה ולהערכה של חומרי לימוד

(Har Carmel et al., 2019)



המלצות עיקריות

:והלמידה, ההוראה, מומלץ ליצור מנגנונים שיובילו לביזור הרגולציה בין כל השותפים לפיתוח

יצירה משותפת של -הדיגיטליים ידי יוצרי חומרי הלימוד -רגולציה עצמית עלעידוד 1.
.סטנדרטים להערכה של תהליכי פיתוח ותוצרים

ההערכה  טיפוח יכולות -הדיגיטליים ידי צרכני חומרי הלימוד -עידוד רגולציה על2.
, מורים, תלמידים)השותפים ללמידה ולהוראה בקרב כל והבחירה של חומרי הלימוד 

.יצירת מחווני הערכה שמותאמים לקהלים שונים ולתחומי הדעת(. מנהלים

דיגיטליים  שאוצרות ומעריכות חומרי לימוד מורים מקוונות תמיכה בקהילות 3.
. Open Discovery Space-כדוגמת ה-בתחומי הדעת 

דיגיטלייםהכשרת פרחי הוראה ומורים להערכה ולאוצרות של חומרי לימוד 4.

וצרכני חומרי  , יצרני חומרי הלימוד, הקמת וועדה משותפת למשרד החינוך5.
הלימוד כדי לקדם רגולציה שיתופית של חומרי הלימוד



!תודה רבה


