
              
 MIT (Teaching systems lab) -המעבדה להוראה ב

 הנחיות ללמידה מרחוק ממחלקות החינוך בארה"ב במהלך התפרצות מחלת הקורונה

 מה נקודות משותפות למדיניות הלמידה מרחוק במדינות שונות בארה"ב:כ

כמעט כל המדינות המליצו או הכתיבו כי המחוזות יספקו תמיכה בלמידה  – תמיכה בלמידה מרחוק .1

 מרחוק בזמן שבתי הספר סגורים.
הרשמיים מדגישים את הצורך לתת את הדעת לנושא ההוגנות בהנחיות הגורמים  –הוגנות וגישה  .2

לא יוכלו למשש את הגישה למשאבים  הניתנות לבתי הספר. רובן מכירות בכך שמשפחות רבות

המקוונים ולכן על בתי הספר למצוא אלטרנטיבות לא דיגיטאליות כגון: שידורי טלויזיה, חומרים 

 מודפסים או גישות אחרות.
י לוויתור על תהליכי ההערכה. זמן למידה מקוונת: כל המדינות בארה"ב קיבלו אישור פדרל –הערכה  .3

שעות למידה  3-4כל המדינות פרסמו מערכות לדוגמא או הנחיות ליצירת לוז יומי. רובן המליצו על 

ת זמנים קצרים יותר יומיות לתלמידי השכבות הבוגרות יותר )כולל זמן פעילות גופנית ואמונות( ולוחו

 לתלמידים הצעירים יותר.
ההנחיות הרשמיות מעודדות את המחוזות לאזן בין למידה מתמשכת לבין  :תשומת לב למגוון צרכים .4

 דאגה לצרכי המזון, הבריאות הנפשית ועוד.
ם כמעט כל המדינות בארה"ב פרסמו הנחיות לעבודה עם תלמידי תשומת לב לאוכלוסיות מיוחדים: .5

עם מוגבלויות. לא קיבלו התייחסות מספקת: מהגרים, ילדים בסיכון, ילדים מחוסרי בית וילדים 

 במוסדות סגורים. 

" לעומת "חומר לימודי חדש". בהעשרה הדגש ת ל"העשרהנקודת השוני המהותית ביותר במדיניות מתייחס

הוא על תרגול של מיומנויות שנרכשו, פרויקטים משפחתיים כמו מטלות או בישול, וחוויות למידה משמעותיות 

מדינות שהמליצו על התמקדות של הלמידה שלא בהכרח עולות בקנה אחד עם הסטנדרטים הרגילים. ב

)לרוב בחטיבות העליונות( או ל המשך ההתקדמות בחומר הנלמד גש הוא עהדחומר לימודי חדש, מקוונת ב

 בהתאם לסטנדרטים הקריטיים )לרוב בבתי הספר היסודיים(.  על צמצום החומר הנלמד

 להלן יוצגו פרקטיקות מיטביות וקווים מנחים מבוססי מחקר הקשורים לשלוש המלצות:

  רכההדלמידה המקוונת, עם התכניות ל: יש להמשיך להציב סוגיות של הוגנות במרכז 1המלצה 

  ת לאוכלוסיות מיוחדות.מוגבר
 יסייעו להעריך פערים לים רפלקטיביים אשר יש להשתמש בעקרונות מנחים או בכ

או במינסוטה  כאןדיגיטאליים או סוגיות של גישה. למשל הכלי שפותחו בורמונט בקישור 

 .כאןבקישור 

 הפדגוגיה צריכה לקחת בחשבון את האתגרים והמגבלות של למידה מקוונת בבית.: 2מלצה ה 
  ישנן מדינות שדוגלות בכך שעל הלמידה המקוונת לשים דגש על הערך שבסביבה הביתית

זאת, בין אם ההחלטה היא על גישת הסביבה הבית ספרית. עם  במקום לנסות ולדמות את

ההעשרה או על גישת ההקניה של חומר לימודי חדש, על המדינות השונות לבחון כיצד ניתן 

 ת הקיץ או הארכת סמסטר הסתיו. צור חופשיהיה להשלים את החומר באמצעות קי
 עבור בתים בהם יש יתסינכרונלעומת למידה  סינכרונית-מומלץ לשים דגש על למידה א .

למידה  קשיים בקליטת אינטרנטעים טכנולוגים ביחס לבני המשפחה או מספר קטן של אמצ

 סינכרונית יותר נגישה.-א
  ן המורה לתלמיד על פני לטובת מפגשים אישיים בי סינכרוניתכדאי להשתמש בגישה

 למידה.
  .מוטב להדגיש למידה המונעת מהעניין והמוטיבציה של התלמיד על פני משימות חובה 
  מקוונים ובפוטנציאל של חשיפת מידע יש לקחת בחשבון את הסכנות הטמונות במפגשים

 אישי לגורמים עוינים.
 שתף בדוגמאות למערכות שבועיות ולשיעורים.י לכדא 
 ן את לוחות הבחירה של לדוגמא. ראוי לציי אה ומערכות שבועיותכדאי לייצר יחידות הור

  .כאןהוואי בקישור 

https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-equity-lens-tool.pdf
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-equity-lens-tool.pdf
https://education.mn.gov/MDE/dse/health/covid19/AcademicStandardsCOVID-19Resources/MDE032230
https://education.mn.gov/MDE/dse/health/covid19/AcademicStandardsCOVID-19Resources/MDE032230
https://sites.google.com/k12.hi.us/resources-student-parent/parents-caregivers
https://sites.google.com/k12.hi.us/resources-student-parent/parents-caregivers


              
 נגישה דרך אתר אינטרנט, ( 1 :ביצירת מערכת שבועית יש לקחת בחשבון שעליה להיות

( מתורגמת 3טפלים ( נגישה לתלמידים, הורים עסוקים ומ2 הודעת טקסט, טלפון ודפוס

 למספר שפות ולפיכך: קצרה, פשוטה ומדויקת.
  בדרישות לסיום הלימודים ובמתן ציונים. ישנן מדינות המציעות או שיקלו לייצר גמישות

ר או זכאי/לא זכאי לנקודות זכות וישנן לא עובמנחות את בתי הספר לתת ציון עובר / 

התלמיד עד למועד מדינות שבהן ההמלצה / הנחיה היא לתת ציון בהתאם לביצוע של 

 או על פי דו"חות הערכה של התלמיד. סגירת בתי הספר 

  העבירו מידע באופן ברור תוך הבנה של המאפיינים של קהלי יעד מגוונים. 3המלצה :  
 .רכזו מידע חיוני במספר קטן של מסמכים או דפי אינטרנט 
 לדף הבית של משרד החינוך. מרכזי דף מידע אחד עם קישור  צרו 
 עבור בתי ספר ומשפחות. ו תמצית מדיניות קצרה הכינ 
 .צרו עמוד מקיף הכולל את כל הקישורים הנדרשים 
 מוקלטות, יים יש לקחת בחשבון נגישות: עיצוב אוניברסלי, הודעות טלפוניות במסמכים מרכז

 הודעות טקסט, הודעות דוא"ל ותרגום למספר שפות. 
 מבעלי עניין מרכזיים.ספו נתונים א 

 תחומי קונצנזוס מדיניות: 

 ת(מדינו 50ביטול של חלק או מרבית תהליכי ההערכה ) .1

 מדינות( 45המלצה לכוון מאמצים לחינוך המיוחד ) .2
 מדינות( 41המלצה / הנחיה להמשיך למידה בצורה כלשהי ) .3
 מדינות( 41המלצה לטפל בצרכים הפיזיים, מנטליים ו/או רגשיים של תלמידים ) .4

 מדינות( 36גנות )המלצות לטפל בסוגיות הקשורות להו .5
 מדינות( 35המלצות לשלב אמצעים דיגיטאליים ולא דיגיטאליים בלמידה ) .6

 סוגיות מדיניות מתפתחות:

 מדינות(. 15העשרה אל מול התקדמות בחומר ) .1

 מדינות(. 14מדינות( ולמתן ציונים ) 23ים )סיום לימודל בקריטריוניםהמלצות לגמישות  .2

 מדינות(. 21ל מהגרים )להתאמה לצרכים שהמלצות  –מהגרים  .3

 מדינות(. 11שידורי טלוויזיה ) .4
 מדינות(. 9) םסינכרונייושל אבטחה במפגשים  )מדינות 20סוגיות של פרטיות ) .5


