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 מבט מקרוב על למידה מרחוק
 נטע שפירא, מנהלת המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית

בו מורים נאלצים לעבור את המשוכה המנטלית של " כתבה לנו מורה מהעיירה שלומי "רגע  "זהו רגע היסטורי
. זו הזדמנות פז עבורנו המורים לשנות תפיסה ולהטמיע את הלמידה הדיגיטלית השימוש בכלים דיגיטליים

מורים בחטיבת הביניים ובתיכון שלימדו שיעורים מקוונים בתקופת הקורונה ענו לסקר  200ביום יום שלנו". כ
 שנערך ע"י המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. 

שאר מהחוויה הקולקטיבית ימידים ישובו לבתי הספר. מה יהמורים והתלו  במוקדם או במאוחר הקורונה תעבור
אותנו בימי שגרה? האם ההתנסות מבהירה לנו את הפוטנציאל שבלמידה   ישמשהזו? מה ממה שלמדנו 

 מרחוק או את מגבלותיה?  

 קו פרשת מים?    הקורונה תהיהמבעבע שנים, האם  צורך בשינוי ה

. בניגוד למחשבה שלמידה מרחוק קשורה אז ומתמידנגישות להשכלה ולידע הייתה אתגר לאנושות מ
בלי לאבד את  מעניינת ויעילהבצורה יעילה, מיד חיפשנו דרכים להעביר ידע לאנשים רבים תלאינטרנט, 

 העומק והדיוק. 

, הספרים הכתובים ביד  הקלף מגילות .משה גם כדי ללמד מרחוקיכל טכנולוגיה חדשה שהומצאה ש
 לימדה באמצעות הרדיו האוניברסיטה המשודרתאפילו בישראל הקטנה והמודפסים, העיתונים וכתבי העת, 

 הוקמה כדי לחנך את הדור הצעיר.   והטלוויזיה החינוכית

פתוח והרחב נגיש, ההאינטרנט שינה את כללי המשחק וכבר שנים מנסים להבין איך משתלב עולם הידע ה
סיונות לשלב מודלים של הוראה מקוונת, יבשנים האחרונות נ יםבמערכת החינוך נעשידה והוראה. עם למ

 קורסים ממירי בגרות, שילוב כלים דיגיטליים בהוראה אבל השינוי איטי, מוגבל בהיקפו וזהיר מאוד. 

ואיש אינו יודע מתי יפתחו שוב ובאיזו  ברגע אחד. בתי הספר נסגרו מהיום למחר שברה את הכליםהקורונה 
כריח בבת אחת מאות אלפי מורים ותלמידים להתנסות בלמידה מרחוק באופן אינטנסיבי. ממשבר  ה.  מתכונת
ת, לגרום לתלמידים להגיע ולהשתתף בלמידה ליצור מערכת שעו  יום אחר יום,  ללמד בפועל  יםנדרשהמורים  

שעברו הראשונית להבין את החוויה המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית ערך סקר במטרה . באופן פעיל
 . ממנהמסקנותיהם המורים ואת 

 מסתבר שדווקא כיף ללמד בזום

דווחו  מהמורים 78%בעיני המורים.  חיובית מאוד של הוראה מרחוק הייתההחדשות הטובות הן שהחוויה 
"התגייסות כלל התלמידים בזמן השיעור הדהימה . מההוראה מרחוק חיובית במידה רבההחוויה שלהם ש

"השיעור היה יותר ענייני, הגענו לנקודה יותר מהר. שלחתי את השיר לפני השיעור .  אחת המורותאותי." כתבה  
 ". מעמיקותשאלות העלינו עם שאלות הכנה ובשיעור 

 הצלצול עדיין נועד למורים ו המשמעת נשארותבעיות יש דברים שלא משתנים: 

מהמורים   שלישרק  "היכולת הדיגיטלית שלי משתפרת מהר יותר משחשבתי" כתבה בשמחה מורה ירושלמית.  
אבל גם אם מתגברים על הקשיים הטכניים, .  באופן משמעותידווחו שהקשיים הטכניים הפריעו למהלך השיעור  

סוגרים את שערי בית הספר. המורים דווחו  על בעיות יצירתיות  לא נעלמות כאשרמסתבר שבעיות משמעת 
יחד איתן נשארו גם הבעיות , תלמידים ב"צייר" והשתלטות על מצגת מרחוקה שלוחדשות כמו שימוש 



דקות הפסיק את המורים  40ה"צלצול" של הזום, שמסיים את הפגישה אחרי . גם העדרויותורעש  -המוכרות
"חבל שבשיעור רגיל . במערכת הדיגיטליתיתרונות  מי שרואהיש באמצע, ממש כמו בבית הספר. עם זאת, 

 כתבה מורה מהצפון. אין לחצן להשתקת תלמידים וצ'אט שיוכלו לדבר בו בלי להפריע לכיתה" 

 למידים מתקשים  תמונה מורכבת ביחס לת

כך חלק מהמורים סיפרו שדווקא לתלמידים מתקשים סייעה הפלטפורמה המקוונת להתמקד ולהתארגן. 
שובים.  למשל דווחו מורים שונים: "הלמידה מרחוק גורמת לתלמידים בעלי קשב וריכוז להיות ממוקדים וק

להישאר יכולים מתקשים  למידים, ות"תלמיד שמסיים את המטלה יוצא ,"הרעש הטבעי בכיתה לא קיים
 ולשאול" 

"אני לא רואה את פני התלמידים וקשה לי לזהות הבנה או  אישי: הקושי ביצירת קשר ביעו על הצ רביםמורים 
תלמידים המתמודדים עם קשיים אישיים. לו במחשבים חוסר ל בסקר חזרה התייחסות אי הבנה של החומר". 

האם  " כתב אחד המורים.מאורגן, ציוד ושקט. החלשים הולכים לאיבוד.עם בית , "זה מצוין לתלמידים חזקים
ש לבדוק שישאלה זו ? למתקשים סיוע פרטני מותאםהלמידה מרחוק מגדילה את הפערים או מאפשרת 

 .לעומק

 המורים בעדהאם ההוראה מרחוק תמשיך איתנו לימי השגרה? 

 למידה מרחוק בימי שגרה שלב  ל  רוצים  (74%  )  הגדול רובם  אבל    המורים חושבים שאין תחליף למפגש האנושי
 . בכךנים להתמקצע ימעוניו

ברור למי שהתנסה בעשיה ההוראה מרחוק משתלבת עם שינויים נוספים שתרבות הידע המקוון מביאה לחיינו.  
כמו ר לא נכון להעתיק את מערכת השעות בבית הספש אולי, לפקידי האוצר( ,)מלבד בשבועות האחרונים

לו"ז כזה , וודאי שבלמידה בימי שגרהרודף שיעור יעיל שיעור יום שבו סדר ספק אם למידה מקוונת. שהיא ל
 . למידה וירטואלית חייבת להתנהל באופן אחר. מתאים ללמידה מרחוקאינו 

ומעבר מהוראה  שנים מדברים על שינוי בתפקידו של המורה  זהו הרגע ההיסטורי אותו זיהתה המורה משלומי.  
הלמידה מרחוק מצריכה שינוי שמערכת החינוך מצפה לו. מעבר ללמידה מודרכת פעילה ועצמאית. הנחייה.  ל

מהמורים דווחו שההכנה של   60%הראשונים להבין את הצורך בשינוי עמוק של צורת ההוראה הם המורים. 
 כלים דיגיטליים בשיעור. ב( דיווח על שימוש  92%)  רוב מוחלטו  שיעור רגילמאוד מהכנת  השיעורים הייתה שונה  

ין" יהם אינם רגילים ללמידה עצמאית, שנים הכרחנו אותם לוותר על הענ - אצל התלמידים "הקושי נמצא 
בתקופה לגרום לתלמידים לחקור לבד ולהתאמץ    -" זוהי למידה משמעותית אמיתיתכתבה מורה להיסטוריה,  

 שינויים." של

זקוקים לליווי מקצועי ולפיתוח כלים חינוכיים המתאימים להוראה המורים זו הזדמנות לשינויים עמוקים. 
תסייע לה תצעיד את מערכת החינוך קדימה ו ופתיחות לשינוי. השקעה מסיבית וללמידה עצמאית מרחוק

 עתיד.  בלהתמודד עם הקורונה ועם אתגרים רבים 


