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 מרכז לידע ולמחקר בחינוך –יוזמה 
 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

אנחנו פועלים כדי לבסס תרבות בה ידע 
הינו חלק מתהליכי  , מהימן ומבוקר, מחקרי
 ועשיה בחינוךההחלטות קבלת 

 

 

היזמה למחקר יישומי בחינוך  :שלנו דף הפייסבוקמוזמנים לעקוב אחרי 
 אתר היוזמהוב

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-492802064144602
http://education.academy.ac.il/


-לתלמידים יחס בין ; פתחו/מתי סגרו, למשל. נתונים ושיתוף1.

 ועוד', מכשירי קצה'

אמון  , מורים/קשרים בין חוסן תלמידים, למשל. מחקר עכשווי2.

 ועוד  , בממשל

,  למשל. של ידע מחקרי קודם' התאמה'-הגשה ו, הנגשה, עיבוד3.

,  מורה בשעת חרום( ותפקוד)תפקיד , על חומרי למידה דיגיטאליים

 ועוד

 COVID-19 –מערכות חינוך 
 הרבה מאוד ידע ומחקר



 כאן –מקורות מרכזיים 
 (ולודבסקי יובלליקטה ופרשה אילה )

http://education.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1182&


 :שיתוף/נתונים דוגמא

בימי ' מכריעות'קיים לאחרונה סקר בין לאומי בנושא בחינות  ו"ארגון אונסק
בחינות בגרות או בחינות במוסדות  , בחינות לפני מעבר לתיכון –הקורונה 

 .להשכלה גבוהה

 : המדינות שהשיבו 84מבין 

מדינות הבחינות מתקיימות  22-ב; מדינות שינו את מועדי הבחינות 58-
 כרגיל

בדרכים אלטרנטיביות כמו בחינות מקוונות ( גם)מדינות החליטו לבחון  23-
 או בחינות בית

מדינות יש בחינות אשר בוטלו כליל וההערכה מתבצעת על סמך   11-ב-
 הישגים קודמים

.  שאלת ההוגנות היא האתגר המרכזי שעולה ביחס לכל אחת מהאלטרנטיבות
 –לא בכל תחום ניתן לבצע בחינות מהבית  –כמו כן בולטת שאלת ההיתכנות 

 .בפרט בקורסים של הכשרה תעסוקתית

https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse
https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse
https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse


 :נתונים/שיתוף דוגמא



 עכשווי (איסוף נתונים)למחקר  דוגמא

 ?כיצד אתם מרגישים בתקופה זו

 שנערך בסוף חודש מרץ מטעם ארגון בסקרמורים השיבו לשאלה זו  5,000-יותר מ
CASEL העוסק בפיתוח למידה רגשית חברתית (SEL) ב"בבתי הספר בארה. 

 
ניתנו לכך שתי . הצפה רגשית ועצב, דאגה, פחד, חרדה: התשובות השכיחות ביותר היו

 :סיבות מרכזיות

 ;פחד מפני הידבקות שלהם או של קרוביהם בקורונה•

 והצורך לדאוג למשפחה ובו זמנית לעבוד מהבית ולהסתגל לטכנולוגיות חדשות•
 

 :המורים והמורות התבקשו גם לציין מה יוכל לתרום לאיזון הרגשי שלהם

 זמן הסתגלות ללמידה מרחוק•

 כלים ומיומנויות לקידום הרווחה והחוסן שלהם ושל התלמידים•

 כלים ומיומנויות להוראה מרחוק שתהיה מעניינת ומהנה לתלמידים•

 התחשבות וסבלנות מצד הנהלת בית הספר, כבוד, שקיפות•

 ציפיות ראליות לגבי שעות העבודה שיוכלו להקדיש מהבית•

https://www.edsurge.com/news/2020-04-07-teachers-are-anxious-and-overwhelmed-they-need-sel-now-more-than-ever


במעבדת   2020נכתב באפריל , למידה מרחוקבנושא  ח"דול דוגמא

 עם המלצות למדיניות, מתבסס על מחקרי עבר MITהלמידה של 

 :לבתי ספר וירטואליים מוצלחים' עקרונות משותפים'

 שעות בשבוע ללמידה סינכרונית  6עד •

 –( ומשפחותיהם)עיקר זמן ההוראה מוקדש לקשר אישי עם תלמידים •
 הוראה פרטנית ותמיכה, תרגול, לצורך משוב

התלמידים מקדישים את רב זמן הלמידה שלהם להתקדמות במשימות •

 בקצב אישי

 :לתקופה זותובנות רלוונטיות 

תלמידים צעירים זקוקים לליווי ישיר ומתמשך על מנת להצליח בלמידה  •

 זהו מכשול משמעותי בפני הורים עובדים. מרחוק

הכוללות  )שעות ביום  4-3זמן הלמידה המומלץ לתלמידים בוגרים הוא •

 ולתלמידים צעירים שעתיים עד שלוש, (בתוכן פעילות גופנית ואומנות

https://edarxiv.org/437e2
https://edarxiv.org/437e2
https://edarxiv.org/437e2


ILSA: Large Scale Education Assessments 



בתוך מדידה והשוואה , יש ערך רב למחקר

 המדינה ובינלאומי
 ,שיטהזו לא ' יענהבת '

 ',וחשדהוכבדהו 'אבל כדאי לנהוג ב

 נשארת אצלנוולזכור שהאחריות לפרשנות 

 

 

 


