
 החזון של בית הספר בנושא התקשוב

 
 התקשוב כמנוף לחדשנות חינוכית 

 

 
התהליך החינוכי בבית הינה צורך חיוני להבראת , חדשנות חינוכית בהוראה כמו גם בלמידה

 בית הספר והעלאת הרלוונטיות של , איכות ההוראה למידהולהעלאת , ב אלבטוף "הספר חט

 .בעידן המידע ם וההוריםמוריו לתלמידים 

אתגר פדגוגי מרכזי של תכנית התקשוב מתמקד בתיווך מושכל בין הטכנולוגיה לבין העצמה 

יזמות אישית  ותהליכים , משמעותית של איכות ההוראה והלמידה בדגש על עידוד לומד עצמאי

 .המקדמים חשיבה מסדר גבוה

במיוחד , חינוך ומהווה אתגר עבורההיות וטכנולוגיית התקשורת והמידע מתאימה למערכות ה

, שילובה מאפשר לדור העתיד למצות את הידע והפוטנציאל בבוא העת, (1111, חן)בדרכי הלמידה 

 (.2001, ברוך וזוזובסקי, מיודוסר, נחמיאס)בדגש על מיצוו בתחום הטכנולוגיות  עתירות מידע 

דורשת שינוי ברמה , רת ידעהתפתחות מהירה זו אשר הופכת את החברה המסורתית לחברה עתי

, הספר שכוללת הנהלה-בתי, רשות מקומית , משרד החינוך, הלאומית בדרג של קובעי המדיניות

 . מורים ותלמידים  וההורים

 התקשוב והגורמים המעורבים בהטמעה ויישום בבית הספר

ו צורך ישנ, בכדי שהתקשוב יוטמע וייושם כיאות במערכת החינוך ובתהליך החינוכי הדינאמי

-כמו גם נחוץ שינוי ועיצוב לחזון הבית, הספר-לשינוי בתפיסות ההוראה של צוות המורים בבית

כך שזהות בית הספר תהיה זהות מתוקשבת וקיים צורך לשנות ולשפר את ביצועי , ספרי

 . התלמידים בלמידה והתאמתה לסביבה חדשה ומתחדשת

 

 הגורמים המסייעים בהטמעה וביישום

  

בבית הספר הוא הגורם שמוביל את  המנהל בית הספר כראש הפירמיד  :ות המוריםהמנהל וצו

חשיבות המנהל באה (. Fullan, 1998)השינוי וחיוניותו למהלך הטמעת התקשוב רבה ומרובה 

והמנהל הוא , לידי ביטוי בהצלחת כל פרויקט בית ספרי מהאופן שבו הפרויקט נתפס כרציני

מנהל בית הספר . יקט והוא זה אשר מגייס משאבים לשם הצלחתוהתומך הדומיננטי לצוות הפרו

נתפס המנהיג העיקרי של הפרויקט והקשר שלו עם הגורמים הרשמיים מסייע להצלחתו של 

 .הפרויקט

 

שונות המורים בכל בית ספר . הינו גורם מאוד חשוב בהכנסת כל שינוי בבית הספר צוות המורים

. הערכה ושילוב מחשב בהוראה, ם לשינויים בשיטת ההוראהגורמת להתנגדות של הצוות לחידושי

התמקצעות , עליהן נמנה שהמורים לא מתוגמלים באופן הולם, התנגדות זו נובעת מסיבות רבות

 (. Fullan, 2001)או מהשפעת כוחות בבית הספר /ו תכישלונו, החשש מפני הלא נודע, לא מספקת



ת שינויים וחידושים בבית הספר ובנושא זה יש הכשרת צוות המורים הינה תנאי הכרחי להצלח

להכשיר מורים בנושא התקשוב בהשתלמויות אודות ההתפתחות המקצועית במרכזי השתלמויות 

 .ובתוך בית הספר תוך כדי העבודה

כמו גם חלוקת הכיתות ויחידות הלימוד בצורה מתאימה , ומבנהו מבחינה פיזית בית הספר

ות ההוראה וההערכה חדשניות אינם מספקים לצורך הצלחת ועדכון מתאים לשיט, לשינויים

מרחב  וחלוקת תפקידים ושינוי מדיניות בית , לכן יש צורך בארגון הזמן, השינויים בצורה טובה

 .הספר

כאשר התשתית , הספר-התשתית הפיזית הינה גורם מרכזי ביישום החדשנות בבית: תשתיות

 :הפיזית כוללת

 ציוד מחשבים 

 תשתית תקשורת 

 ציוד היקפי מדפסות ומקרנים 

 לוחות אינטראקטיביים 

 פריסת המחשבים במרחבים נגישים למורים ולתלמידים 

 וחיבור המחשבים לרשת האינטרנט 

 תוכניות מתאימות מותקנות במחשבים הכוללים מערכות הפעלה 

 גיליונות אלקטרוניים 

 ומעבדי תמלילים 

  פורטל בית ספרי 

 תוכניות הפקה 

 שוניםלומדות במקצועות ה 

 היא זמינותה של התמיכה הטכנית , גורם שאינו נופל בחשיבותו, נוסף לתשתיות

 .והפדגוגית ההולמת 

 החזון של בית הספר בנושא התקשוב

  : מטרת התוכנית

        המאה מיומנויות והקניית בבית הספר חדשנית פדגוגיה של לקיומה תכנית זו להוביל מטרת

 Information and Communication (  ICT)    המידע תטכנולוגיי של הטמעה כדי תוך,  21 ה

Technology  ,ולהקניית חדשנית פדגוגיה להטמעת משמשת הטכנולוגיה שבו למצב להביא כדי 

 את בהוראה משפר המידע טכנולוגיית של השילוב שבו למצב להביא יש,  21 ה המאה מיומנויות

 :הבאים ההיבטים

 תקשובהמורים בנושא ה מיומנויות שיפור 

 התלמידים לשונות ההוראה התאמת 

 אמת בזמן משוב 

 (דרך פורטל בית הספר ) הספר  לבית הבית בין הקשר וחיזוק ובבית בכיתה למידה רצף 

 שיתוף תלמידים במשימות מקוונות ושיתופיות  לימודיות ולמידה בשעות חירום, תיעוד. 


