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1996

2013

המסע האישי 
והוראה מרחוק לפני 

ובתקופת הקורונה

2022

ביטויים בדרכי  

טכנולוגיה בחינוךההתבוננות בגוף הרוקד

2002

2022

קורס  

מקוון 
מלא

2003



?מה אציג

מבוא קצר▪

ממצאי מחקרים מתקופת  ▪

הקורונה

סיכום▪



?מתחברים אליהם בחזרהמי הסטודנטים שלנו ואיך 

חלק מהלומדים  
חוו למידה מקוונת באינטנסיביות-

גילו את היתרונות של למידה מקוונת-

מבקשים להגדיל את השיעורים המקוונים-

:אולם נשאלת השאלה
?מה סטודנטים עושים בזמן שיעור מקוון-

?מחוברים

?מנותקים

יש מרצים שטוענים שהסטודנטים בקורסים 
המקוונים הפכו לזרים



?מתחברים אליהם בחזרהמי הסטודנטים שלנו ואיך 

:שאלות נוספות
בין הלומדים לבין המרצים ובינם לבין עצמם בלמידה  attachment-מה קורה להיקשרות▪

?סינכרונית-המקוונת בזום ובלמידה הא

?מהן ההשלכות של הלמידה וההוראה עם מסכות▪

?להיות מעורבים ושותפים מבחינה אקדמית ומבחינה רגשיתכיצד גורמים לסטודנטים ▪



John Bowlby(1907-1990)תאורית ההתקשרות  
(חודשים25חודשים לגיל 16בין גיל )

בקורס מקוון       

התמודדות של מרצים וסטודנטים עם לחצים לפני ובמהלך  תקופת הקורונה

Bowlby, J. (1979). The bowlby-ainsworth attachment theory. Behavioral and Brain Sciences, 2(4), 637-638.



John Bowlby(1907-1990)תאורית ההתקשרות  
(חודשים25חודשים לגיל 16בין גיל )

בקורס מקוון       

התמודדות של מרצים וסטודנטים עם לחצים לפני ובמהלך  תקופת הקורונה

Bowlby, J. (1979). The bowlby-ainsworth attachment theory. Behavioral and Brain Sciences, 2(4), 637-638.



הערכה  בימי הקורונה-למידה-הוראה–קבוצת מחקר 

קהילת מחקר של מרצות  
המלמדות בתכנית  

לתואר שני בטכנולוגיה  
בחינוך במכללת סמינר  

.הקיבוצים

ר תמי זייפרט"ד

ר יעל יונדלר"ד ר מירי שינפלד"ד

ר מיכל הירשמן"ד

ר אורית צייכנר"ד

-ר סיגל עוזרי"ד

רויטברג



פי חוויותיהם של -הצרכים של הוראה מרחוק בתקופת הקורונה על
(פי פירמידת הצרכים של מסלאו-על)מורים -הסטודנטים

עמדות וחוויות הלמידה מרחוק בתקופת הקורונה . א, צייכנר;.מ, שינפלד;.ס, רויטברג-עוזרי;.ת, זייפרט: מתוך
(לקראת פרסום)מורים לטכנולוגיה בחינוך בהקשר פירמידת הצרכים של מסלאו -בקרב סטודנטים



התמות שעלו מהניתוח האיכותני של הראיונות
חוויות המורים  . דומיננטיות ההקשר החברתי בעיצוב חווית הלמידה מרחוק

התעצבו בעיקר לאור ההקשר האישי והמשפחתי בו הם היו נתונים בתקופת  
.הקורונה

בשלביה הראשוניים כחוויה  , חווית המעבר להוראה ולמידה מרחוק
מטאפורת  . לא פה ולא שם(. 2009, טרנרVan Gennep, 1960;)לימינלית

המצב  . חידדה את החוויה של המורים, נגל בין כובעים'הלהטוטן שמג
,  אי ודאות ואף חוסר אונים, אי יציבות, הלימינלי מלווה בתחושות בלבול

פתחו מה שטרנר מכנה  . השהות במצב שאינו מוכר ומוגדר חברתיתשנובעים מ
מערכת יחסים ספונטנית שמתפתחת בין פרטים שונים המצויים  -קומוניטס 

במצב הלימינאלי

זהות מקצועית  -ליצור ולהוביל , ללמד, ללמוד: זהות מקצועית מתפתחת
אלא כמובילות חדשנות  , לא רק כמורות, מפותחת ודימוי עצמי מחוזק יותר

כלים ויכולת  עם ', מהפכה חינוכית'שמקדמות , פדגוגית-חינוכית טכנו
.  להיענות לצרכים ולמצוקות של המורים הפועלים בשטח

(לקראת פרסום)". 24/7לעבור בין כובעים , כמו להטוטן". ת, זייפרט;.א, ציכנר;.ס, רויטברג-עוזרי: מתוך



פרקטיקות להגברת תחושת מחוברות וצמצום תחושת הניתוק בהוראה מקוונת

תכנון מוקפד 
ליצירת חווית 

למידה מיטבית

. 

זימון השתתתפות  
:  בריבוי מדיות

וידאו, אודי, טקסט

הגברת הנוכחות  
החברתית  
והקשרים  

הבינאישיים

הפוגות בשיעורים  
,  לשימור הריכוז

ההבנה והתקשורת

מיקרו למידה  
דקות10-וחוק ה

התאמה מוקפדת  
,  בין תצורת השיעור

מרחב הלמידה  
והתכנים  

תמיכה טכנית  
פדגוגית-וטכנו

התקשרות שוטפת  
עם סטודנטים  

באמצעות בלוגים  
אישיים

מודלים של דרכי  
הוראה ולמידה  

שישרתו ההתנסות  
עם תלמידים

מעורבות  
ואיטראקציה  

שוטפים להתגברות  
על החוסר במפגשים  

(ווטסאפ)אישיים 

?חדש בבקבוקים ישנים או יין ישן בבקבוקים חדשיםיין-הוראה בתקופת הקורונה 



:כוללתשקיימת חשיבות בגיבוש מסגרת גמישה וקשובה להכשרת מורים

–גוגיה -יוטאטכנו(. לקראת פרסום בגילוי דעת. )מ, הירשמן;.ת, זייפרט, .י, יונדלר: מתוך
הצעה להתבוננות אינטגרטיבית באוריינטציה עתידית על הכשרת מורים בטכנולוגיה בחינוך  





תודה על 
!ההקשבה

מכללת סמינר הקיבוצים
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