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מטרת הסקירה
מטרת הסקירה היא להציג את תמונת הידע הפדגוגי והמעשי שנצבר בישראל ובעולם לגבי הקניית
אוריינות מידע בלמידה מתוקשבת ובסביבות למידה פעילות ומפעילות בבתי הספר.
תמונת הידע המצטבר בנושא אוריינות מידע  ,כפי שעולה מהסקירה ,נועדה לסייע לגורמים הפדגוגיים
במערכת החינוך ולמובילי התקשוב במחוזות החינוך ובבתי הספר לפתח התנסויות מועילות למורים
ולתלמידים ולהטמיע בגישה שיטתית ומעמיקה את אוריינות המידע בלמידה מתוקשבת.
הסקירה מבוססת על איסוף מידע שיטתי במאגרי מידע חינוכיים ובעולם ובמאגרי פורטל מס"ע במכון
מופ"ת.

למידה משמעותית בעידן המידע
מערכת החינוך פועלת כיום בעולם דינאמי המשתנה בקצב מהיר .תקופתנו ,המכונה "עידן המידע",
מאופיינת בעומס והצפה של מידע ובהתפתחויות טכנולוגיות רבות ,ביניהן מהפיכת התקשוב .התלמידים
חשופים לעולם המתפתח מהירויות עצומות בתחום הדיגיטאלי והמקוון ,בתחומי התקשורת ואפילו
ביחסים הבינאישיים .העולם הדיגיטאלי המקוון מביא שינוי דרמטי במבנה ההיררכי של מקורות הידע
ובנגישות למידע ,דבר המשפיע על הלומד ,המורה ,על תכנית הלימודים ,על תהליכי ההוראה -למידה ועל
הסביבה הלימודית.
המצב החדש מחייב חינוך רלוונטי לצורכי הלומד והחברה ,למידה משמעותית המערבת את הלומד,
מגבירה עניין והנעה היוצרת תהליך מעצים ומהנה ללומד ולמלמד .מערכת החינוך נדרשת לאפיין את
דמות הלומד הרצויה ולקדם את פיתוחה באמצעות שרטוט קווים לדמותם של המורים ,תהליכי הלמידה,
תכנית הלימודים ,הסביבה הלימודית  ,והדרכים שיקדמו למידה משמעותית .
מקור וקרדיט :מסמך " מדיניות לקידום למידה משמעותית במערכת החינוך"

מהי אוריינות מידע?
למונח אוריינות מידע היסטוריה ארוכה ,אך עם זאת לא קיימת הגדרה אחת מקובלת ומוסכמת על כל
העוסקים בתחום .זוג החוקרים  Eisenberg & Berkowitz 2001זיהו מודל של שישה סעיפים לפתרון
בעיות ( ,)The Big6המהווה את הגישה הנפוצה ביותר כיום להוראת מיומנויות מידע וטכנולוגיה.
לדבריהם ,פתרון בעיות מידע מורכב משישה שלבים וביניהם  2שלבי ביניים :
 .1הגדרת המשימה
 .1.1הגדרת בעיית המידע
 .1.2זיהוי צרכי המידע
 .2ניסוח אסטרטגיית חיפוש מידע
 .2.1הגדרת כול המקורות האפשריים
 .2.2בחירת המקורות הטובים ביותר
 .3גישה ואיתור החומרים

4

 .3.1איתור מקורות.
 .3.2מציאת המידע מתוך המקורות.
 .4שימוש במידע
 .4.1עיסוק (קריאה ,שמיעה ,ראייה ,מגע)
 .4.2תמצית המידע הרלוונטי.
 .5סינתזה
 .5.1ארגון המידע ממספר מקורות.
 .5.2הצגת המידע
 .6הערכת המידע
 .6.1שיפוט התוצר (אפקטיביות)
 .6.2שיפוט התהליך (יעילות)
להמשך העמקה במודל http://nmasse.com/courses/ref/big6/big6.htm :The Big6

תכניות להקניית מיומנויות מידע (מידענות) בבתי ספר תיכוניים בישראל – השוואה מתודית
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=990

מבחינה יישומית אוריינות מידע מתייחסת למספר יכולות)Competencies, 1998( :


לזהות את הצורך במידע ,כדי לפתור בעיות ,לפתח רעיונות ולהציג תשובות.



להשתמש במגוון אסטרטגיות לאיסוף מידע.



להגיע למידע רלוונטי מתאים.



גישה למידע – איכותי ,מדויק ואותנטי.



שימוש בכלים של טכנולוגיות מידע.



הבנה של פורמטים שונים של מידע ואסטרטגיות חיפוש.



הבנת של תהליכי הפקת מידע ומחקר.



יכולת כתיבה בפורמטים שונים של טקסט ומולטימדיה.



הסתגלות לטכנולוגיות מידע מתחדשות.

מקור וקרדיטhttp://amisalant.com/?p=3249:

טקסונומיה בתהליכי הוראה ולמידה
טקסונומיה היא שיטת סיווג של עצמים מאותו תחום .הסיווג הנפוץ ביותר הוא מדרגי (הירארכי) ,אולם
ייתכן גם סיווג שמרשה יחסים יותר מורכבים או פחות מורכבים בין הדברים הממוינים .למשל ,סיווג
מכונית גם כרכב קרקעי וגם כרכב ממונע; או סיווג של צמחים לפי צבע פרחיהם ,המקובל במגדירי צמחים
עממיים .עבר השתמשו בטקסונומיה רק במשמעות של מיון עולם הטבע ,כיום הורחבה משמעות המילה
טקסונומיה לציון מיון בתחום כלשהו ,כולל בארגון הידע בארגונים ,באינטרנט ,וכדומה( .ויקיפדיה)
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טקסונומיה של בלום:
טקסונומיה של בלום היא טקסונומיה בתחום הקוגניטיבי והיא נועדה להשיג שתי מטרות עיקריות:
תכנון לימודים ובדיקת הישגים  .הטקסונומיה מציעה גם את האפשרות לבחון הישגים בתהליכי הוראה
המתוכננים לפי מטרות אלה .הטקסונומיה בנויה משישה מדרגים:
ידע  -היכולת לשלוף מידע מהזיכרון ,הדגש הוא על זכירת פריטי ידע שבהם רעיונות ,עובדות ותופעות.
קיימת הפרדה לשלוש רמות.
 .1ידע של פרטים (מונחים ועובדות).
 .2ידע של דרכים ואמצעים (סדר פעולות)
 .3ידע של הכללות והפשטות (עקרונות ותיאוריות).
הבנה -היכולת להציג את המידע שנקלט ,באופן שונה ממה שהוצג באופן מקורי ,למשל על ידי הצגתו
במלים שונות ,באמצעות שרטוט ,באמצעות טבלה וכו":
 .1תרגום :ניסוח הידע בצורה שונה ממה שנקלט.
 .2מתן פירוש :הסבר של הידע שנקלט ,תוך כדי פירוש אישי של הידע.

 .3חיזוי :חיזוי על סמך ידע קודם.
יישום -היכולת להשתמש בידע שנרכש קודם במצבים ובהקשרים חדשים מאלו שבו הוא נלמד .הלומד
נדרש להתאים בעצמו פתרון למצב שטרם נתקל בו.
ניתוח  /אנאליזה -היכולת לבצע ניתוח של יחידת מידע ע"י פירוקה לחלקים המרכיבים אותה והבנת
היחסים השונים בין רכיביה .הלומד נדרש להבדיל באופן עצמאי בין עובדות והנחות ,עיקר ותפל.
סינתזה -היכולת לבצע תהליך של בנייה שמהותו צירוף יחידות וחלקים והרכבתם .התוצר צריך להיות
דגם ,מבנה ,או פתרון מקורי של הבונה (זו למשל היכולת להמציא ,לשער או לשכתב).
הערכה -היכולת לבצע שיפוט כמותי או איכותי של תוצר כלשהו ולהצדיק את הקריטריונים ששימשו
לשפיטה .התוצר יכול להיות למשל רעיונות ,מעשים ותהליכים.
מקור וקרדיטhttp://www.e-learning.co.il/subjects_4.htm
מטרות הטקסונומיה של בלום:
 .1לעזור בבניית תכנית הלימודים
 .2לעזור בהכנת מערכי שיעור
 .3לסייע בעריכת מבחנים לבדיקת הישגים
 .4לאפשר הערכה של תכנית לימודים או יחידת לימודים
ניתן לראות בהגבלה מסוימת בין ממודל  big6לטקסונומיה של בלום.
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מודל  big6מול הטקסונומיה של בלום
טקסונומיה של בלום

מודל Big6

ידע ( זיהוי  /תיאור)

הגדרת משימה (זיהוי בעיה  /צורך)

הבנה (ארגון מחדש ,זיהוי פרטים נוספים)

אסטרטגיות חיפוש מידע (קביעת מקורות הטובים ביותר)

יישום (קיבוץ ,פיתוח)

מיקום וגישה (לאתר ,עקבות)

ניתוח (קטגוריות ,הסברים)

שימוש במידע (לעסוק ,תמצית)

סינתזה (מבנה ,עיצוב)

סינתזה (לארגן ,להציג)

הערכה (לשפוט ,להמליץ)

הערכה ( לשפוט)

http://erikmitchell.info/uploaded_files/dissertation/1_information_literacy_mitchell.pdf

תיאור גרפי של מבנה הטקסונומיה של בלום http://www.educatorstechnology.com/2013/04/a- :
new-poster-on-blooms-digital-taxonomy.html
הטקסונומיה של בלום במאה ה ( 21-ויזואלי)
http://www.educatorstechnology.com/2011/09/blooms-taxonomy-21st-centuryversion.html
סקירה מורחבת על הטקסונומיה של בלום
http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy
במאמר על מיומנויות המאה ה ,21-תאר דר' אשר עידן בצורה תמציתית את עיקרי הטקסונומיה של בלום,
במאמר ,כתב עידן ,כי פיתוח הטקסונומיה היה צעד חשוב ושימושי במערכות החינוך עד היום ,וממנה ניתן
לגזור תכניות לימודים ,שיטות הוראה וסטנדרטים של חינוך .בצעד זה ,בלום פירט את מטרות החינוך לפי
סקאלה ליניארית (קווית) ,לפי מיטב המסורת של החברה המודרנית המדרגית והתעשייתית של קו היצור
הליניארית שהתאימה לחברה בשנות ה 50-של המאה הקודמת.
לפי בלום ,יש ללמד קודם כל מיומנויות נמוכות ורק אחרי זה מיומנויות גבוהות לפי הסדר.
מסדר זה הוא גוזר פעילויות חינוכיות בהתאם ,לדוגמה:


קריאה יש לתרגל



ידיעה יש לזכור



הבנה יש להבין



יישום יש ליישם



ניתוח יש לנתח



הערכה יש לשפוט



יצירה יש לסנתז
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טקסונומיה רשתית  -פולסונומיה
כיום המצב מעט שונה בעידן המידע והאינטרנט ,ילדים חיים בסביבה רשתית ללא טקסונומיה ,כפי
שהגדיר אותה בלום .המושג פולקסונומיה מבוסס על כך שאנשים שונים ימיינו את אותו אוסף חפצים או
מושגים בדרכים שונות ואף על פי כן יבינו אחד את השני .מהמושג פולקסונומיה רשתית נובע כי אין סדר
היררכי בין מיומנויות היסוד של בלום וזאת משום שלומדים שונים יסדרו את דרגות הלמידה בדרכים
שונות ,לדוגמה ,תלמיד אחד ירצה קודם כל ליישם ואחר כך להבין ,ותלמיד אחר ירצה ההיפך מכך .תלמיד
שני יעבור מקריאה בסיסית לרעיון חדש ויצירתי ותלמיד אחר ירצה לעבור מקריאה בסיסית להבנה.
מקור וקרדיט :בלוג של דר' אשר עידן
על טקסומוניה רשתית http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2711 :
מיומנויות והערכתן במאה ה - 21-מחשיבה קווית לחשיבה רשתית :
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2335
טקסונומיה חדשה של מרז'אנו
למידה משמעותית ואיכותית על-פי התיאוריה של מרז'אנו ,היא מכלול של חמישה ממדים .בכל ממד
רוכשים הלומדים כלים להבניית ידע ולטיפוח החשיבה.


ממד  :1תפיסות ועמדות חיוביות כלפי הלמידה.



ממד  :2רכישת ידע חדש ושילובו בידע קיים .דפוסים :תיאורי ,רצף ,סיבה ותוצאה,
מושג ,הכללה ועיקרון.



ממד  :3הרחבת ידע עיבודו :השוואה ,מיון ,אינדואיקציה ,דדוקציה.



ממד  :4שימוש משמעותי בידע :חקירה ,פתרון בעיות ,קבלת החלטות



ממד  :5הרגלי חשיבה פוריים

מקור וקרדיטhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=4951 :
מקור המאמר של מרז'אנו
ftp://download.intel.com/education/Common/in/Resources/DEP/sk ills/marzano.pdf
טקסונומיה עתידית על פי פסיג
פסיג במאמר "ההשבחה" כמיומנות חשיבה מסדר גבוה של אינטליגנציה עתידית " מרחיב את משמעות
הטקסונומיה של בלום ומוסיף את מיומנות ההשבחה .להלן הטקסונומיה העתידית של פרופ' פסיג:
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הקטגוריה

הגדרה

מונחים התנהגותיים

ידע

להשיג בזמן אמת יישום מוצלח של מידע.

לדעת היכן למצוא את הפרטים; לדעת אסטרטגיות

הבנה

הבנה רבת פנים של מידע מסוים ,הצבת קטעי מידע
באופנים שונים כאשר לכל הרכב משמעות שונה.

יישום

להפיק רעיונות חדשים מרעיון ישן ,לצורך יישום בזמן

שימוש בקודים ובסמלים חדשים וישנים; שינוי

אמת של מידע רלוונטי בווריאציות שונות .ליצור

קודים וסמלים ישנים.

חיפוש; לפתח סמלים חדשים בחברה סופר-סמלית;
לפתח מוסכמות.
להרחיב מודלים קיימים של חשיבה; להציב את
צורת החשיבה בפסיפס גדול יותר; להמציא סמלים
לדברים מוחשיים ולסחור באותם סמלים; ליצור
היסקים ואנלוגיות באופנים שונים ומנקודות מבט
שונות.

משמעות חדשה לסמלים חדשים ,ליצור משמעות
חדשה לסמל קיים וליצור סמל חדש למשמעות קיימת.
שבירת יחידה או חומר לימוד לחלקים המרכיבים
אותה ובניית מערכות יחסים שונות ומגוונות ואף
מנוגדות מאותם חלקי יחידה .לבחור מתוך אוקיינוס

ליצור יחסים; להבחין בין יחסים; לנתח פיסות מידע
בדרכים שונות; להעריך מהימנות מידע ולהציב חלקי
מידע ביחסים שונים תוך מודעות לכך שהיחסים יהיו

אנאליזה

המידע הדינמי ,תוך ערכי שיפוט פרסונאליים/
תרבותיים /אתניים ,להציב קטעי מידע במבנים רב
ממדיים במרחב ,לעשות סימולציה של יישומים שונים
ליחסים שונים וסימולציה של פרספקטיבות שונות
במרחב הרב ממדי.

נתונים להשפעות של זמן ,מרחב ואינטואיציה אישית.

סינתזה

יצירת מצרפים שונים בעלי משמעויות שונות מיחידות
מידע נתונות.

לפתח מיומנויות של איתור אלמנט בדיד מפיסות
מידע שממנו נלקח במטרה לתת לו משמעות חדשה.

הערכה

לדעת לבחור קריטריונים מתאימים ולפתח קריטריונים להעריך איכותית ולא רק כמותית ,להתמקד ולקשר
חדשים ,בכדי לעשות הערכה שתהיה שימושית להמשך בין מכלול הפריטים הרלוונטיים.
התפתחות הלמידה והעשייה .כמו-כן ,יש לעשות
הערכה גם על הנסתר.

השבחה

המיומנות לבחור במצרף המתאים של מידע וליישמו

התאמה  -ליצור תוצר חדשני ע"י קישור קוגניטיבי

בפתרון בעיות בסיטואציות שונות – בזמן ובמקום,
ובכך להשביח את המצרף.

אישי בין שני תחומים ,שנראים כרחוקים זה מזה.
קונוטציה  -המשמעות האישית המתקשרת בתודעתו
של אדם מסוים לפיסת מידע מסוימת.
העוז לשכוח.

מקור וקרדיטhttp://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2111/18398 :
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סטנדרטים של אוריינות מידע
סטנדרטים של אוריינות מידע כפי שהגדיר משרד החינוך בישראל והציב אותה כיעד לטיפוח אוריינות
המידע:
 .1זיהוי הצורך במידע ,להעריך את טיבו ,היקפו ודרכי השגתו של המידע הנחוץ להשגת יעד מסוים.
 .2איתור ואחזור מידע רלוונטי באופן מושכל ויעיל.
 .3בחינת המידע ומקורותיו והערכת המידע באופן ביקורתי.
 .4שילוב מידע נבחר לתוך בסיס הידע ומפת המושגים של הלומד.
 .5עיבוד המידע במיומנות ,ויצירת ידע חדש בהתאם ליעד ולצורך.
 .6הצגת המידע בדרך בהירה ומשכנעת ,והפצתו.
 .7הבנת היבטים חוקיים ,אתיים וחברתיים הנוגעים לנגישות למידע ולשימוש בו ,ויישום המשתמע
מהיבטים אלה.
מקור:
http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl=1501&tbl=aa
הסטנדרט הראשון מתייחס להגדרת הבעיה ומצפה מהתלמיד להתוות גישה כללית לפתרונה ,תוך זיהוי
מקורות המידע שישמשו אותו.
הסטנדרט השני כולל את היכולת לאתר מידע ביעילות ,להעריך את המידע המאוחזר ולבדוק האם הוא
עונה על הדרישות ,לארגנו ולאחסנו לשימוש נוסף.
הסטנדרט השלישי דורש מידה רבה של ביקורתיות כלפי המידע שהושג .התלמיד אמור לבחון את אמינות
המידע ומקורותיו.
הסטנדרט הרביעי נוגע ליצירת תובנות חדשות על ידי התלמיד ,זאת על ידי שילוב הידע החדש הנרכש עם
ידע קודם שצבר ,השוואה בין השניים ויצירת בסיס לקראת חיפוש ידע נוסף ,במקרה הצורך.
הסטנדרט החמישי מצפה מהתלמיד לעבד בצורה יעילה ושיטתית את החומר והידע אשר אסף ורכש.
בעקבות עיבוד המידע על התלמיד להגיע למסקנות הנסמכות עליו.
הסטנדרט השישי מדבר על הצגה והפצת המידע שעּוּבד ,בצורה שתהיה מובנת לקהל היעד .לשם כך על
התלמיד להכיר את אמצעי ההצגה השונים.
הסטנדרט השביעי דורש ידע והבנה של כללי ההגינות והאתיקה ,המשפטיים והאתיים ,הקשורים בשימוש
במידע מאוחזר .סטנדרט זה אמור להינקט בצמוד לכל הסטנדרטים הקודמים.
מקור וקרדיט מתוך עבודה סמינריונית בנושא :תפקיד הספרייה בטיפוח אוריינות מידע בבתי ספר
מיומנויות המאה ה 21-במסגרת קורס" :ספריות ציבוריות וספריות בית ספר" ד"ר קרול הופמן מגישה:
גבריאלה פיין אסין
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מערכת החינוך העתידית
השינויים המהירים שיאפיינו את החברה העתידית מחייבים היערכות שונה של הארגונים ,כולל ארגונים
חינוכיים .מאחר שבעתיד יצטרכו הארגונים לפעול במצבים של חוסר ודאות מתמיד ,יש לפתח מנגנונים של
שינוי והסתגלות .כיום מערכת החינוך היא מיושנת ,ונדרש שינוי במדיניות החינוכית שתכשיר את
התלמידים לקראת חייהם בעתיד .בשל השינויים המהירים תידרש מערכת החינוך לתכנן את ההווה למען
העתיד .משימתה הראשית של מערכת החינוך חייבת להיות הגברת כוח ההתמודדות האנושית ,שיפור
קצב הסתגלותה לתמורות בלתי פוסקות והגברת יעילותה של הסתגלות זו .יהיה צורך להקים ,למשל,
"מועצה לענייני עתיד" בכל בית -ספר ,לצורך חיזוי אפשרויות עתיד משוערות ועידוד דיון ציבורי אודותיהן.
מקור וקרדיט :פרופ' דוד פסיג " מיומנויות וכישורי למידה עתידיים" ()2000
סוגטה מיטרה על עתיד החינוך הרצאה ב:TED
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html
סרטון על העתיד של הלמידה WIRED http://www.wired.com/geekdad/2012/10/the-future-of-
/learning

מיומנויות למידה של המאה ה21-
כוחות כלכליים ,טכנולוגיים ,מידעניים ,דמוגרפים ופוליטיים ,שינו לגמרי את הדרך בה אנשים חושבים.
בתי ספר כמו עסקים ,קהילות ומשפחות ,יצטרכו לשנות ולאמץ דרכי חשיבה חדשות על מנת לפרוח
ולשגשג .כיום  ,מערכת החינוך אינה רלוונטית וקיים צורך לגשר בין הדרך בה תלמידים חיים ולדרך מה
הם לומדים .הנחות רבות קובעות כי רבים מהתלמידים כיום יחיו את חייהם הבוגרים בסביבה רבת
משימות ,רבת פנים ,מונעת טכנולוגית ומגוונת מאוד ,על התלמידים להיות "מצוידים" לקראת זה.
אוריינות המאה ה 21-אינה רק קריאה ,כתיבה ומיומנויות מחשב ,הכוונה היא שימוש במידע ,ידע
ומיומנויות בהקשר של חיים מודרניים ,או כמו שאלוין טופלר אמר " האנאלפביתים של המאה ה  21-אינם
אלא שלא יכולים לקרוא ולכתוב ,אלא שאינם יכולים ללמוד ,לשכוח וללמוד מחדש"
מיומנויות למידה לפי דוח למידה במאה ה: 21-
 .1הדגשת נושאי ליבה :מיומנויות המאה ה 21-נשענות על לימודי ליבה כגון ,מתמטיקה ,מדעים,
כלכלה ,היסטוריה ,אזרחות וגיאוגרפיה.
 .2הדגשת מיומנויות למידה :מלבד לימודי ליבה על התלמידים לדעת איך לשמור על למידה
מתמדת .ניתן לחלק מיומנויות למדיה לשלוש קטגוריות
א.

מיומנויות מידע ותקשורת

ב.

חשיבה ופתירת בעיות

ג.

מיומנויות בין-אישיות

 .3שימוש בכלים לפיתוח מיומנויות למידה :בעולם דיגיטלי תלמידים חייבים ללמוד כלים חיוניים
לחיי היום-יום ולעבודה פרודוקטיבית בעתיד.
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 .4ללמוד וללמד בהקשר למאה ה :21-תלמידים זוכרים ומבינים יותר כאשר הלמידה רלוונטית,
בעלת משמעות ועוסקת בחייהם .על בתי הספר להגיע לקהילות ,למעסיקים ולהורים ולהוריד את
ה"חומה" המפרידה בין בית הספר לעולם האמתי.
 .5ללמוד וללמד תכנים של המאה ה :21-ישנם שלושה נושאים עיקריים :
א.

מודעות גלובלית

ב.

אוריינות כלכלית ,עסקית ופיננסית

ג.

אוריינות אזרחית

 .6הערכת תלמידים בהתאם למאה ה  :21-צורך בסטנדרטים לבחינת התלמידים בהתאם
למיומנויות המאה ה .21-
לקריאה והעמקה בדוח http://www.p21.org/storage/documents/P21_Report.pdf :
http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00028.asp?title=%D7%9D%D7%99
%D7%A8%D7%91%D7%97%D7%9E%20%D7%97%D7%AA%D7%A4%D7%9E
פרופ' פסיג במאמר על ליבת תכנית-לימודים עתידית" :הגל הבא שייחרט בהיסטוריה האנושית נקרא
"עידן המידע" .בעידן הידע ,אין די בכישורים של נגישות אל מידע .כדי לקיים יתרון כלשהו על אחרים ,יש
צורך במיומנות להשגת יישום מוצלח של מידע בזמן אמת .במילים אחרות :אלה שיהיו ברשותם
מיומנויות של איסוף מידע בזמן אמת ,ניתוחו ,סיווגו וארגונו במשמעות חדשה ,הם אלה שישיגו יתרונות
חברתיים ,תרבותיים וכלכליים .עיקר הפעילות האינטלקטואלית תהיה אפוא ,להגביר את ערך המידע
הזמין .מכאן משתמע שחינוך בעידן זה חייב יהיה להתמקד ב"ידע" -יישום מוצלח של מידע בעיתוי נכון"
שינויים בעולם העבודה

מתוך מסמך התאמת מערכת החינוך למאה ה21-

סרטון מיומנויות למידה במאה הhttp://www.youtube.com/watch?v=13Yt3UyDNY8 21-
סרטון על למידה במאה הhttp://www.youtube.com/watch?v=nA1Aqp0sPQo 21 -
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השינויים הנדרשים ביחס טכנולוגיות חדשות http://www.youtube.com/watch?v=O35n_tvOK74
ההוראה בבית הספר לא מכינה את התלמידים לחיים:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9666
דר' טוני ווגנר מפרסם את שבעת כישורי ההישרדות הנחוצים היום בחיים המודרניים ,באתר שלו הוא
מוודא את השערותיו עם מנהלים בכירים מהתעשייה:


חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות -לבדוק את ההנחות ,לא לקחת את הדברים כפשוטם
ולא להיתפס בדעות קדומות.



שיתוף פעולה חוצה רשתות  -היכולת להפעיל מנהיגות בכל התחומים .והובלת שינוי על
ידי השפעה ,ולא סמכות.



זריזות והסתגלות  -שכושר הסתגלות ומיומנויות למידה חשובות יותר מכישורים טכניים.



יוזמה ויזמות – דרישה בתעשייה לאנשים שיכולים למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות
קשות ומאתגרות מאוד.



תקשורת אפקטיבית בעל פה ובכתב



גישה וניתוח של מידע  -יש כל כך הרבה מידע זמין ,ואם אנשים לא יכולים לעבד את
המידע בצורה יעילה ,כלום נעשה.



סקרנות דמיון – הוספת אלמנטים יצירתיים לדרישות בעבודה.

מקור וקרדיטhttp://www.tonywagner.com/7-survival-skills :
מה הם הכישורים הנחוצים כיום להישרדות בחיים המודרניים  ,מנקודת המבט של המעסיקים?
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9370
מיומנויות המאה ה 21 -בחינוך :סיפור מקרה http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3255
סיכום נושא מיומנויות למידה
העולם שלנו משתנה תדיר ,הוא נהפך כבר לכפר גלובלי ,טכנולוגיות נכנסות ויוצאות בקצב מסחרר ואיתן
כמויות עצומות של מידע .על מערכת החינוך להסתגל לשינויים ולנסות ולהתאים עצמה לעידן המידע.
"אני מזמין את אנשי החינוך ,האקדמיה והפוליטיקאים להסתכל על היחידות המובחרות בצבא ,חברות
היי־טק ואפילו ישיבות ,שבהן יודעים להעניק את הלמידה המשמעותית .כל הגורמים והמוסדות האלה
מזמן למדו לא לסמוך על מערכת החינוך שתביא אליהם בוגרים טובים ,מוצלחים ומוכשרים כדי לעסוק
במה שגורם להצלחתן .הם לקחו על עצמם להכשירם על פי דרכם".

(מתוך כתבה ב )http://www.themarker.com/opinion/1.2241405 ,the marker
ד"ר עוזי מלמד במאמר "כישורי המאה העשרים ואחת :מכשולים ביישום" כותב על הכשל בשימוש במילה
מיומנות ולא במילה כישורים ,כאשר מיומנות היא "כושר פעולה ,יכולת וזריזות לביצוע פעולות מסוימות,
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בעיקר בעבודת כפיים" ( מילון אבן  -שושן) וכישורים "כלל ההכשרות והנתונים האישיים שיש לו לאדם
לשם מילוי תפקיד מסוים :ידיעות ,השכלה ,תכונות"( מילון אבן -שושן).
במאמר כותב ד"ר עוזי מלמד כי אי אפשר לפתח כישורים באמצעות חיקוי ותרגול .כישורים כגון יצירתיות
וכושר המצאה ,חשיבה ביקורתית ,חשיבה מערכתית ,הסתגלות ,יוזמה והכוונה עצמית ,אחריות ומנהיגות
וכישורים רבים אחרים דורשים שיטות הוראה אחרות .נוסף על כך כותב מלמד ,כי רבים מפרשים את
מיומנויות המאה ה 21-כמיומנויות שליטה בכלים טכנולוגיים .למשל ,כושר הסתגלות מתפרש ככושר
הסתגלות בסביבה דיגיטלית ,שמשמעותו הקניית שליטה בתוכנת מחשב כלשהי .יתר על כן ,השימוש
באמצעים דיגיטליים בבתי הספר – מקרן מחובר למחשב ,לוח חכם ,ספרים דיגיטליים ,טאבלטים – מחזק
לעתים קרובות את ההוראה המסורתית שבה מורה סמכותי "מחזיק כיתה" ועדיין מהווה מרכז.
"בכניסתו לכיתה ,נוצר מצב בו על התלמיד לנתק את עצמו מהעולם האמתי .הוא נכנס לתוך עולם הזוי
שלא דומה למשהו אחר במציאות ,מקום שלא מתאים לסביבה החברתית ולסביבה התעסוקתית בעולם.
העובדה שהמורה עומד ליד הקיר וכולם צריכים להתרכז בו  -הזויה"
(עוזי מלמד )http://www.pc.co.il/?p=139660
לשם הוראת כישורי המאה העשרים ואחת החינוך צריך לנקוט שיטות הוראה חדשניות.
(חדשני לפי אבן שושן" :שיש בו חידושים ,מודרני ,עכשווי ,מעודכן ,בן זמננו ,של הזמן החדש ,ברוח
הזמן") .שיטות הוראה חדשניות אינן תלויות בטכנולוגיה החדשה ,אם כי טכנולוגיה כזאת עשויה לסייע
להן .כלומר ,היעדר טכנולוגיה ,בקרב המורים איננה תירוץ להימנע מפיתוח כישורי המאה העשרים
ואחת.
מקור וקרדיט :כישורי המאה העשרים ואחת :מכשולים ביישום.
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=7965
מחקר על הקניית מיומנויות מידע לתלמידים – חשיבות ההוראה בדרך ספיראלית

הבנה ומיומנויות מידע
שרית ברזילי ,במאמר "מחפשים אחר הבנה" קשרה בצורה מרתקת את נושא אוריינות המידע עם נושא
ההבנה .


המידע באינטרנט נגיש אך לא בהכרח מובן



שטף המידע באינטרנט מקשה על עיבוד המידע והבנתו



תלמידים אינם בודקים את מקורות המידע באינטרנט



תלמידים אינם ממזגים מקורות מידע באינטרנט



תלמידים יעבדו ויבינו מידע אינטרנטי אם נשנה את יחסם לידע

עידן המידע העמיד את מרחבי הידע נגישים מעבר לכל דמיון ,ברפרוף אצבעות ,אולם היכולת להפוך את
המידע הנגיש למשמעותי ,להבין וליישם ,לא התחזקה ואולי אף נחלשה .האינטרנט ,כמו כן ,מציע לנו מידע
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רב ,אבל להפוך את המידע לבעל ערך ,ידע מובן ושימושי ,עלינו ללמוד לפרש ,להעריך ,לבקר ,לפתח ולחבר
בין חלקיו על מנת להסיק ממנו מסקנות.
ממחקרים בקרב ילדים ,בני נוער וסטודנטים עלה שהיקף השימוש בטכנולוגיות דיגיטאליות רב ,אך הוא
מוגבל ביחס לאפשרויות ומתאפיין בצריכת מידע פאסיבית ומיומנויות מידע נמוכות .ברזילי כותבת שיש
להתבונן לעומק באתגרי הלמידה וההבנה שעידן המידע מציב לתלמידים ולתכנן כיצד יכולה מערכת
החינוך לתת להם מענה של ממש .לשם כך ,יש לבחון מחדש את עצם מושג ההבנה ,מאחר שהאינטרנט לא
רק מקשה עליו ,אלא גם מאתגר ,משנה ומרחיב את משמעויותיו.
חוקרים טוענים שהבנה של טקסטים מקוונים שונה מזו של טקסטים מודפסים ודורשת חמישה כישורים
עיקריים:


זיהוי שאלות חשובות



איתור מידע



הערכת המידע



מיזוג המידע



תקשורת עם אחרים בנוגע לטקסט

לסיום כותבת ברזילי כי מחקרים מצביעים על הצורך לטפח בבית הספר אקלים אינטלקטואלי־ אפיסטמי
שמבליט גישות שונות לידע ומעודד בחינה והשוואה ביקורתית של נקודות מבט מרובות .כל עוד האקלים
בבית הספר "משדר" לתלמידים ִשחזור ידע ממקור סמכותי (המורה ,ספר הלימוד וכו') ,קשה לצפות מהם
לשנות את תפיסותיהם ביחס לידע ולראות את עצמם כמי שתפקידם להעריך וליצור ידע.
התלמידים זקוקים לידע שבעזרתו יוכלו לפרש ,להעריך ולמזג את המידע שהם מוצאים .השאלה החשובה
היא אם האקלים בבית הספר גם מעודד את התלמידים לחשוב חשיבה ביקורתית ויצירתית על ידע
ומקורותיו ,להעריך הסברים וראיות ולהתנסות באופן פעיל בתהליכי יצירת ידע.
השתתפות עתירת הבנה בחברת המידע מחייבת שינוי בבתי הספר שלנו.
מקור וקרדיט http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9861 :
אודליה רדי המאמר "קשורים לשם הבנה" מציפה עבור המורים שישה קישורים אשר יעודדו ויעמיקו את
ההבנה את אצל התלמידים:


קישור הידע החדש בשיעור לידע הקודם של התלמידים.



קישור הידע הנלמד בשיעור לרעיונות גדולים ממנו.



קישור הידע הנלמד בשיעור לעולמו של הלומד.



הדגשת הקשרים בין הנלמד בכיתה לעולם האמתי בעזרת דוגמאות.



הצגת מושגים הפוכים ודיון בהם



יצירת הזדמנויות ללומדים לחלוק בידע וליצור קשרים בעצמם.
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http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9832

אוריינות מידע וטכנולוגית התקשוב
שינויים הטכנולוגיים המאפיינים את העידן הדיגיטלי ,מציבים בפני מערכת החינוך ,אתגרים המחייבים
התאמת תכניות הלימוד ואסטרטגיות ההוראה -למידה לטכנולוגיות החדשניות .עם הופעת המחשב
(בשנות ה )70-וההתפתחויות הטכנו -פדגוגיים ,התגבשה התפיסה שיש לעשות שינוי פדגוגי משמעותי
לחינוך עדכני המשולב טכנולוגית מידע ותקשורת ) .(ICTבשנת  2010החלה לפעול בישראל תכנית תקשוב
של משרד החינוך בשם "התאמת מערכת החינוך למאה ה  "21-ומטרת העל של התוכנית הוא יישום
הוראה-למידה דיגיטאלית מתקדמת תוך הקניית מיומנויות המאה ה.21-
שילוב הוראה-למידה דיגיטלית בבתי הספר כרוך בשינוי פרדיגמת הוראה-למידה במספר שלבים:
שלב ראשון מתבטא בהמחשה מגוונת מעבר ל"לוח וגיר" לשימוש במצגות להצגת מדע במדיות שונות
ובשימוש ברשת האינטרנט כמידע נוסף הקיים בספרי הלימוד.
שלב שני מתבטא בהתאמת הפדגוגיה לעידן הדיגיטלי .הלמידה מיישמת הפעלת קהילה מבנה ידע (למידה
שיתופית) הכרוכה בשימוש מושכל של תקשורת דיגיטלית בין הלומדים לעצמם ובינם ובין המורים,
בהבניית ידע שיתופי ושימוש במידע דיגיטלי הנגיש לכל לומד.
שילוב תקשוב בהוראה ,כפי שאנו מכירים היום ,מתבסס בעיקר על גלישה באתרי האינטרנט השונים,
איסוף מידע ועיבודו ברמה פשוטה יחסית .החומרים הדיגיטליים הופכים את הלמידה לעדכנית ,אותנטית
ורלוונטית ללומדים ,אך אופן השימוש בחומרים אינו מוביל לשינוי הפדגוגי המצופה.
יישום השלב השני מתבסס על התנהגויות לימודיות מורכבות ,הדורשות למידה בהקשר חברתי ושיתופי,
תוך ניצול הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה .שלב זה מתבצע באמצעות כלי השיתוף והבניית הידע שמזמנת
טכנולוגית  .Web 2.0שימוש הולם ,עדכני ואפקטיבי בכלים אלה דורש מהמורה ידע פדגוגי ,טכנולוגי,
שיתופי ותוכני מתקדם ,המצריך פיתוח מקצועי הולם המכוון על מיומנויות הוראה חדשות המבוססות על
ידע זה .
מקור וקרדיט  :מיקוד פדגוגי בתוכנית התקשוב "התאמת מערכת החינוך למאה ה "21-
http://www.openu.ac.il/innovation/chais2013/download/f1_3.pdf
בהמשך למאמר הנ"ל ,נערך מחקר נוסף הבא לבחון את מידת השפעת תכנית התקשוב הלאומית על
שינויים בעבודת המורה .המחקר פרס מגוון כלים ושירותים טכנולוגיים שמורים משתמשים בעבודתם ואת
הערך המוסף שהם מיחסים לשימוש בכלים .מתוך המחקר עלה כי הכלים הבולטים במיוחד היו כלי
המחשה ויזואליים ותוכן דיגיטלי .ממצאים אלה מחזקים מחקרים קודמים של הוראה  -למידה דיגיטלית
כבסיס המשולב בעשייה לימודית קיימת ובנוסף כמשמר פדגוגיה מסורתית ,זאת אומרת ,האמצעים
הדיגיטליים מגוונים הוראה קיימת ופחות מקדמים יישום של חדשנות פדגוגית.
"ממצאי המחקר מלמדים שמרבית המורים משתמשים בטכנולוגיה כתוספת להוראה-למידה הקיימים,
ולא מיישמים שינוי עמוק המוביל מעבר מהוראה מסורתית אל הוראה -למידה דיגיטלית המאפשרת יישום
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למידה משמעותית ,כמו למידה שיתופית שמתרחשת גם מחוץ למסגרת השיעור הפיזי בכתה .סביר להניח
שאם מערכת החינוך תמשיך לתמוך בהכשרת המורים ותשכיל להתוות דרך פדגוגית מתאימה באופן
עקבי ומערכתי ,ניתן יהיה לצפות לשינוי משמעותי במאפייני עבודת המורים בהקשר ליישום הוראה-
למידה דיגיטלית ,בטווח השנים הקרובות" .
מקור וקרדיט http://www.openu.ac.il/innovation/chais2014/download/A2-1.pdf
פדגוגיה חדשנית
פדגוגיה חדשנית היא גישה להוראה ולמידה שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה.
הפדגוגיה החדשנית התפתחה בעשורים ובאה בתגובה לאתגרים הנובעים מהמציאות החדשה בחברות
הפוסט-תעשייתיות .עניינה של תפיסת הוראה זו הוא לאפשר את התנאים ההכרחיים ללמידה אפקטיבית
ולעודד למידה כזאת .לפיה למידה אפקטיבית היא למידה המתרחשת בשתי רמות:


למידת תחומי תוכן (למידה מסדר ראשון).



למידה של "איך ללמוד" ו"איך לחשוב" (למידה מסדר שני) ,סוג זה של למידה ישרת את התלמיד
בעתיד בכל תחומי חייו ,בעבודה ובקריירה ,בתחומי הפנאי ,וכאזרח בחברה ליברלית-דמוקרטית.

התקשוב אינו תנאי הכרחי למימוש הפדגוגיה החדשנית .שימוש מושכל בתקשוב ,המתבסס על הכרת
יתרונותיו היחסיים וחסרונותיו ,יכול לסייע רבות במימוש הפדגוגיה החדשנית.
שימוש בתקשוב יכול להפוך את הפדגוגיה החדשנית לרלוונטית יותר ללומדים ,ככל שיתבסס באופן מושכל
על השימושים הרווחים בחיי היום-יום של התלמידים כגון ,רשתות חברתיות ,בלוגים ,משחקי מחשב ועוד.
המורה מהווה גורם מכריע שיקבע איזה שימוש ייעשה בכלי התקשוב.
להלן השלבים שאותם עובר מורה בהטמעת השימוש בטכנולוגיה בהוראה:


( Infusionעירוי)  -שימוש בטכנולוגיה לחיזוק ההוראה במתכונת הקיימת ,בעיקר ככלי עזר.
הלומדים הם בעיקר פסיביים.



( Integrationהשתלבות)  -הטכנולוגיה מוטמעת בתוך בית הספר ובתכנית הלימודים ותומכת
במטרות ההוראה של המקצועות .הלומדים במקרה זה אקטיביים יותר.



( Transformationשינוי צורה)  -הטכנולוגיה משתלבת ומעניקה ערך מוסף לתהליך הלימודי.
המורים משתמשים ויוצרים מגוון של משאבי למידה מקוונים אשר מגבירים ,בין היתר ,תהליך
לימודי מבוסס חקר .הלומדים אקטיביים.

מקור וקרדיט http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/79B5A8CF-F812-4A63-89BE-
3BEFEB887EC5/142454/12.pdf
למידה אותנטית
חינוך ולמידה ,כפי שנראה היום ,במקום לתמוך בדור צעיר בהתפתחות ובהשתתפות חברתית ,הם
מבזבזים משאבים אדירים על ידי שכפול המצב הקיים ולימוד מודלים שאין להם היכולת להניע למידה.
למידה אותנטית ,מתמקדת במעשים האותנטיים ובתלמידים הפותרים בעיות מסובכות ומוצאים פתרון
עבורן תוך שימוש במגוון פעילויות כגון :משחק תפקידים ,חקר מקרים ,ולמידת עמיתים שיתופית.
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תלמידים נשאלו מה לדעתם היא למידה אותנטית לגביהם ,להלן רשימת תשובות:
למידה באמצעות חקר :הלומד מעורב באופן פעיל בחקירת העולם  .דרך זו מגבירה מוטיבציה ללמוד
ותורמת למבנה הנפשי של התלמיד.
למידה רפלקטיבית /התבוננות עצמית  :מאפשר ללמוד זמן לעצמו במהלך תהליך הלמיד ,שהרי למידה
היא תהליך אישי המתרחשת בצומת קוגניטיבית ,רגשית וחברתית.
למידה באמצעות פעילות גופנית  /משחק :תרגול ופעילות גופנית צריכים להיות חלק אינטגרלי של
פעילויות למידה.
למידה דרך קשרים  :קישורים ומתן משמעות הם הצעדים הראשונים לקראת עיבוד מידע מסדר גבוה
יותר.
הפדגוגיה נדרשת לעבור מהעברת תכנים לתרחישי למידה אותנטיים לסיכום–
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&use r=42fcEhoAAAAJ&ci
tation_for_view=42fcEhoAAAAJ:Zph67rFs4hoC
מה מורים צריכים לדעת לגבי למידה אותנטית:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=8196
מבנה היפרטקסט לארגון חומרי למידה
בסוף שנות ה 80 -פיתח פרופסור רנד ספירו ( )Spiro, 1988תפיסה של הבניית ידע חינוכי הידועה בשם
הגמשה קוגניטיבית ( .)COGNITIVE FLEXIBILITYבמחקרו ספירו מצא כי כשם שהאינטרנט יוצר קישוריות
גבוהה באמצעות מבנה הייפרטקסט ,כך ארגון חומרי למידה במבנה זה ,תורם אצל הסטודנטים
להתגבשות ידע מסתעף ותובנה מעמיקה יותר מאשר חומרי הלימוד הפאסיביים.
ההיפרטקסט הוא דרך לא ליניארית להצגת מידע .במקום לקרוא חומר באופן ובסדר שהסופר כתב אותו,
הקורא עובר דרך מסלולים עצמאיים ,של טקסט ותמונה ,וכך יוצר משמעויות חדשות משל עצמו .יש
המתייחסים להיפרטקסט ,כאל הרחבה מנטלית של המוח והזיכרון שלנו .מנגנון המאפשר זרם תודעה,
בתודעה ורחבת וגלובלית המשותפת ליחיד ולרבים.
בעקבות מחקריו מצא ספירו כי סביבות למידה מתוקשבות מקנות סוג חשיבה הנקרא "חשיבה
מסתעפת" המסייעות לביסוס תהליך הגמשה קוגניטיבי .בהתאם לזאת ,יש להקנות לתלמידים ידע מגובש
מבוסס היפרטקסט ובו התלמיד עצמו יוכל ליצור את ההקשרים בין פרטי המידע.
קרדיט ומקורhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=116 :
למאמר של ספירו http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED302821.pdf :
מקורות נוספים להרחבה:
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סקירת ביקורת על הספר "לימוד החיים המקוונים :פדגוגיה ציבורית בעולם דיגיטלי"
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9705
סביבות למידה פיזיות במאה ה 21-צריכות להתאים לפדגוגיה החדשה
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=7962

אוריינות מידע ומורים
בימינו ,לרבים מהילדים ישנם אפשרויות מגוונות לקבלת מידע על אודות דברים שרלוונטיים להם
ומעניינים אותם ,המורה בכיתה או ספר הלימוד אינם מהווים מוקד עיקרי להשגת ידע .מעמדם הייחודי
של המורה ,הספר והמבנה ההיררכי של תהליך הקניית הידע משתנים .תפקידו של המורה משתנה ,עליו
לפרש ,לכוון ,להסביר ,להעניק כלים לחשיבה ולהקנות ולהשביח כלים לעולם הדיגיטאלי ,המאפשרים
גישה נוחה לידע ולהרחבת עולמו של הלומד .על המורה להיות בעל תחושת שליחות והזדהות עם המקצוע;
בעל ידע בתחומי הדעת אותם הוא מלמד ואופן הוראתם; בעל ידע בתחומי חינוך והוראה; בעל הבנה
מעמיקה בתהליכי למידה; עליו להיות מחנך בעל מודעות גבוהה לערכים הומניסטיים שהאדם במרכזם;
בעל רגישות לקהילת הלומדים ולקהילה בכללה; בעל כישורי תקשורת בין אישית; בעל יכולת עבודה
בצוות ,השתייכות לקהילה המקצועית ותרומה לה; בעל יכולת לקיים תהליכי שיתוף עם הורים ועמיתים;
בעל מודעות ליכולותיו המקצועיות הפועל בהתמדה לשיפורן; נוהג באחריות על פי האתיקה המקצועית.
מקור וקרדיט :מסמך " מדיניות לקידום למידה משמעותית במערכת החינוך"
מיומנויות המאה ה 21-עבור מורים (סרטונים) :
http://www.educatorstechnology.com/2011/01/21st-century-skills-teachers-should.html
פרופ' פסיג כתב בדוח "מיומנויות וכישורי למידה עתידיים" כי תחום ההוראה יהיה אחד התחומים
המתפתחים ביותר .המין האנושי זקוק ליותר השכלה ולכן זקוק ליותר מורים ומרצים .היום מעמד
ההוראה נראה לא איתן ,אבל בעתיד הוא ילך ויתחזק .המורים והמרצים יהפכו ליועצי משמעות למידע
ולא רק למתווכי מידע ,שאותו ניתן להשיג בקלות .המורים הם אלה שיעניקו לפריטי מידע משמעות
יישומית ,שנכונה לאותו זמן ולאותו מקום.
"תכנית התקשוב הלאומית 'התאמת מערכת החינוך למאה ה  '21 -שמה דגש בפיתוח מיומנויות תקשוב הן
ברמת התלמיד והן ברמת המורה .ההנחה הבסיסית היא שמורה המכין את תלמידיו להתמודדות עם
אתגרי המאה ה 21-שולט בעצמו במיומנויות שתלמידיו צריכים לדעת ואלו הן:
א.

אוריינות תקשוב :אוריינות מחשב ומידע

ב.

חשיבה מסדר גבוה :חשיבה יצירתית ,ביקורתית ופתרון בעיות;

ג.

עבודה שיתופית ולמידה עצמאית.

מחקרים מראים כי מורים זקוקים לשליטה באוריינות מחשב ומידע ,כדי להשתמש בכלים מקוונים
לצורכי הוראתם .אולם ההכשרה והפיתוח המקצועי מכוונים יותר להקשרים הפדגוגיים ופחות לאוריינות
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הטכנולוגית של המורים".
מתוך מחקר http://www.openu.ac.il/innovation/chais2013/download/d1_3.pdf
מחקר ,משנת  ,2013בדק באיזו מידה השליטה של המורה באוריינות מחשב ומידע משפיעה על תהליך
הבניית הידע בסביבה מתוקשבת .ההשערה הייתה כי ככל שהמורה יגלה שליטה רבה יותר באוריינות
מחשב ומידע ,כך תהליך הבניית הידע בסביבה מתוקשבת יתקיים במידה רבה יותר.
ואכן ,מניתוח הממצאים עלה כי שליטת המורה באוריינות מחשב ומידע מהווה גורם מרכזי בניבוי תהליך
הבניית ידע של התלמיד בסביבה מתוקשבת .כתוצאה מכך ,לידע המורה גורם מכריע בתהליכי שינוי בבית
הספר ולכן יש לראות באוריינות מחשב ומידע ,אמצעי רב עוצמה להחדרת שינוי טכנולוגי-פדגוגי בבתי
הספר .עוד עולה ,כי תהליך הבניית ידע בסביבה מתוקשבת ,הכולל שימוש באסטרטגיות הוראה מקוונות,
הוראות כתיבה והערכה חלופית מתוקשבת ,מושפע באופן מובהק מרמת השליטה של המורה באוריינות
מידע בכל אחד מן המרכיבים.
להמשך העמקה במחקר" :השפעת אורייניות מחשב ומידע של מורים על הבנייה מתמדת בסביבה מקוונת
במסגרת תכנית התקשוב החדשה" http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=8065
אנשי חינוך רבים מפתחים ויוצרים ידע חדש .אולם ,מחקרים מוכיחים כי השימוש החוזר בחומרי הלמידה
הינו נמוך יחסית .מספר סיבות לתופעה ,אנשי חינוך רבים:


אינם מודעים למאגרי מידע.



אינם משוכנעים בתועלת שלהם.



ששפע המידע המוצג מוביל לבלבול ,לחוסר התאמה ולבזבוז זמן בחיפוש אחר מידע



קושי בהערכת איכות ואמינות המידע ובניהולו

מקור וקרדיט http://amisalant.com/?p=3627

אוריינות מידע בהקשר של ספריות בית ספר
ספריית בית הספר מהווה מרכז משאבים ,בעלת טכנולוגיות מתקדמות ,המפתחת ומפעילה תכניות
מקיפות להקניית אוריינות מידע לכל הגילאים בכל תחומי הדעת .הספרייה מאפשרת לכל התלמידים
להשתמש באופן שיווני בכל טכנולוגיות המידע ולרכוש מיומנויות מידעניות מתקדמות .בנוסף תורמת
הספרייה סגירת הפער הדיגיטלי בין תלמידים משכבות אוכלוסייה מגוונות .למידע נוסף:
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/agafa/sifriya/odot/meida.htm
מחקרים הוכיחו כי הדרך היעילה ביותר להקנות לתלמידים מיומנויות מידע היא על ידי שילובן בהוראת
המקצועות השונים הנלמדים בבית הספר ,בניגוד לתפיסה לפיה אוריינות מידע צריכה להילמד כמקצוע
בפני עצמו.
דוגמה לכך ,שאוריינות מידע הנלמדת כמקצוע בפני עצמו אינה יעילה ,הייתה בבית ספר  Greenhillאשר
בדאלאס ,טקסס .מנהלת הספרייה הבחינה כי תלמידים הבאים לספרייה עם משימת מחקר ,אינם
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מצליחים למקד את נושא המחקר ולאתר את מקורות מידע הרלוונטיים .המורים ,אשר הטילו על
התלמידים את המשימה ,לא ידעו להנחות את התלמידים ולכוון אותם אל המשאבים הנדרשים .מומחי
המידע הבינו כי מצב זה נוצר עקב הפרדת מיומנויות אוריינות המידע מהמקצועות הנלמדים .כתוצאה
מכך ,עוצבה תכנית המשלבת מיומנויות מידע כחלק מתוכנית הלימודים בכל מקצוע נלמד .התוצאות היו
משביעות רצון ,וניכר שיפור רב בהישגי תלמידים ובצורת ההוראה של המורים.
מתוך המצב הנ"ל עלה כי ככל שמתקיים שיתוף פעולה הדוק בין מורה לספרן ,המהווה מומחה מידע ,כך
עולים הישגי התלמידים .העובדה שמומחה המידע מעורה בעיצוב תכניות הלימודים תורמת להעשרת
המורה והתלמיד בכל הנוגע לתהליכי למידה והוראה.
הספרן יכול להנחות את המורים בחיפוש אחר אתרים רלוונטיים להעשרת המקצוע אותו הוא מלמד.
בנוסף ,הספרן יכול ללמד את התלמידים הערכת אתרי אינטרנט ,ללא הדרכה זו ,התלמידים עשויים
להשתמש במידע הזמין הראשון שהוא לא בהכרח האמין ביותר.
למרות התועלת הרבה בשיתוף הפעולה בין מורי בית הספר למומחי המידע ,המציאות מראה כי מצב זה
רחוק מלהיות מנוצל:


חוסר הבנה של המורים למשמעות המושג "אוריינות מידע" ולמיומנויות הכלולות בה.



העדפת מורים להקצאת הזמן המוקצב  ,ללימוד של תכנית הלימודים המוכתבת להם ממערכות
החינוך.



התפקיד שהמורים מייעדים לספרן הוא מציאת מקורות לתכנים ספציפיים.



הספרן אינו משכנע מספיק את המורים שתחום אוריינות מידע אינו מהווה מכשול או הסחה,
אלא כלי נדרש לתלמידים על מנת לסייע להם בלימוד.

מקור וקרדיט מתוך עבודה סמינריונית בנושא :תפקיד הספרייה בטיפוח אוריינות מידע בבתי ספר
מיומנויות המאה ה 21-במסגרת קורס" :ספריות ציבוריות וספריות בית ספר" ד"ר קרול הופמן מגישה:
גבריאלה פיין אסין

לאיור המלא http://turnitin.com/en_us/resources/blog/421-general/1671-further-insight-into-student-:
research-habits-infographic
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מקורות נוספים:
http://www.scholastic.com/content/collateral_resources/pdf/s/slw3_2008.pdf
על עתיד הספריות -מרכזי המשאבים של בתי-הספר
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=5432

אוריינות מידע והתמודדות של תלמידים
התפיסה הגורסת שהתלמיד הנו בבחינת "כלי ריק" שהמורה ממלאו בידע ,פסה זה כבר מן העולם ,כיום
רואים אנשי החינוך את התלמיד כשותף פעיל בתהליך הלמידה ,אשר בונה לעצמו את עולם הידע שלו
בעזרת המורה .על מנת להפוך את הלמידה בבית הספר למשמעותית עבור תלמידיו ,צריך בית הספר
להכשיר כל תלמיד לנהל את הידע שברשותו ולהפוך את המורים לשותפים במשימה זו.
אחד מתפקידי בית הספר כיום הוא ,כאמור ,הכשרת התלמיד לתפקד כ"עובד ידע" בעתיד .מתוך תורת
ניהול הידע בארגונים ניתן לגזור מספר מיומנויות שיהפכו עד מהרה לרלוונטיות עבור תלמידינו ,הן
כלומדים עצמאיים וחוקרים והן בהכנתם להיות עובדי הידע בעתיד .ניהול הידע והלמידה של התלמיד
רצוי שיכלול מיומנויות כגון:


שימוש במאגרי מידע בינלאומיים



מיומנויות מידע



מיומנויות שכחה ומיומנויות גמישות



מיומנויות מהירות ( מהירות קבלת החלטות ,מהירות תגובה ,מהירות יצירת רעיונות חדשים,
מהירות זרימת נתונים וכד)



מיומנויות הקשורות בתיעוד הידע וארגונו



שיתוף בידע



מיומנויות מיפוי ניפוי והתמקדות

מקור וקרדיט  :אורנה אבני http://amisalant.com/?p=6833 2001 ,
על מנת לצמצם את הפער בין הנעשה בבית הספר לבין מה שיידרש מן התלמידים בצאתם אל "העולם
הגדול" ,על מערכת החינוך לחנך את תלמידיה להיות אוריינים במידע .הלמידה תעשה בעיקר על ידי יצירת
מצבי למידה מציאותיים .כלומר ,חוויות הלמידה המעוצבות בתכניות הלימודים חייבות לדרוש
מהתלמידים יישום יכולות של אוריינות מידע על מנת לקשר חוויות אלו לעולם הממשי.
בשנים האחרונות נושא של תכניות לימודים להקניית מיומנות מידע מקבל משנה חשיבות במערכות חינוך
בעולם (אירופה וארה"ב) .ניתן להבחין בשני סוגים של תכניות:
א.

תכניות לימודים ייעודיות להקניית מיומנויות מידע הנלמדות כתחום דעת.

ב.

תכניות לימודים המחייבות את מורי תחומי הדעת להטמיע את היסודות של מידענות במהלך

ההוראה של מקצוע הלימוד.
להלן מספר דוגמאות של לימוד אוריינות מידע בעולם:
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בבריטניה :פיתוח תכנית לימודים לטיפול במידע בבתי הספר היסודיים .תחילה במספר מצומצם של בית
ספר ,בהם נדרש לשלב את התכנית לרוחב תכנית הלימודים הלאומית .בעקבות התפתחות רשת האינטרנט,
בשנת  ,1996הוחלט לחייב את כל בתי הספר היסודיים להנהיג את תכנית מיומנויות המידע לרוחב
מקצועות הלימודים.
באיטליה :הנהגת תכנית לט יפול במידע בסביבה מתוקשבת ,בעקבות חוסר יכולת התלמידים להתמודד עם
מגוון מקורות מידע .בעבר "הרחוק" ,התלמידים האיטלקים נדרשו לעבד מידע מתוך מקורות מידע של
עיתונים באמצעות מסדי נתונים .בעקבות חדירת האינטרנט ,שינו את הדגשים ובנו תכנית באופן שניתן
לאסוף מידע ישי רות מתוך האינטרנט ולעבד את המידע באמצאות כלים המותקנים באתרי האינטרנט.
ארה"ב :פיתוח תכנית לטיפול ולעיבוד מידע המייצגת טווח נרחב של מיומנויות מידע אותם יש להקנות
לתלמידים .התכנית אינה מתמקדת בהיבטים התפעוליים של אחזור מידע ,אלא בעיבוד מידע והערכת
מקורות מידע .בין מרכיבי התוכנית ניתן למצוא:


גיבוש אסטרטגיית חיפוש



גיבוש שאלת חקר



פירוק לנושאים



זיהוי מילות מפתח



אחזור המידע



איתור מקורות המידע



בחירת המקורות (הבחנה בין טפל ועיקר)



ניתוח המקורות והסקת המסקנות

באוסטרליה  :פתוח תכנית לימודים אשר מטרתה לפתח אצל התלמידים יכולת לגשת אל מידע ממגוון רב
של מקורות ולהשתמש בו בצורה מושכלת .במחקר שנערך עלה שההישגים של תלמידים שלמדו תוכן של
מקצוע בשילוב מיומנויות מידע היו גבוהים יותר מאלה של תלמידים מקבוצת הביקורת ,שלמדו ללא
שילוב מיומנויות מידע .בנוסף ,תלמידים בקבוצת הניסוי הפגינו מוטיבציה רבה יותר ודימויים העצמי
האקדמי היה גבוה יותר בהשוואה לתלמידים בקבוצת הביקורת.
להמשך קריאה על תכניות שילוב אוריינות מידע בתוכנית הלימודים:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=975
כ פי שנטען בעבר ,תלמידים וילדים אינם יודעים כיצד לחפש ולהעריך נכונה את מקורות המידע באינטרנט,
למרות בקיאותם בתפעול יישומים באינטרנט .גם בעידן הרשתות החברתיות מרבית התלמידים אינם
מפנימים שיטות חיפוש מידעניות נכונות .על פי מחקר שנערך בארה"ב ,תלמידים נוטים להציב פקודות
חיפוש רחבות מידי במנוע החיפוש ולבחור בתוצאות הראשונות שעולות ,ללא ביקורת ושפיטה .האשמה
אינה מוטלת על התלמידים ,מיומנויות שפיטה וביקורת המידע אינן נלמדות בבית הספר .בתי הספר
מתמקדים בהכנות לקראת בחינות.
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מקור וקרדיטhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=4397 :
בהמ שך ,מחקר אחר בדק את תרומת מחשבים ניידים לקידום אוריינות מידע אצל תלמידים .נמצא כי
תלמידים אשר השתמשו במחשבים ניידים כן רכשו מיומנויות ניהול ואוריינות מידע ,אך הקניית
מיומנויות ניתוח והערכת מידע הייתה תלויה במדיניות ביה"ס ובגישה החינוכית שלו .חלק מבתי הספר
העדיפו להקנות מיומנויות טכניות של אוריינות מידע ורק מעט מבתי הספר דאג להקנות מיומנויות
חשיבה מסדר גבוה .מסקנות המחקר מצביעות על כך שתפיסות העולם והאמונות של מנהלי בתי ספר
והמורים קובעים יותר מכל את דרך הקניית המיומנויות בכיתות.
מקור וקרדיטhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1708 :
מלבד תרומת מחשבים לקידום אוריינות מידע ,מחקר נוסף בדק את אתרי אינטרנט של הכיתות כעזר
לקידום והטמעת מיומנויות המאה ה  -21בקרב התלמידים .לטובת המחקר ,עורכי המחקר גיבשו מספר
קריטריונים בסיסיים בהם האתר צריך לעמוד:


אתר הכיתה צריך להכיל קישור לדף של המורה



האתר צריך להכיל לפחות שלוש מטלות לימודיות ,חידונים ותצרפים



האתר יאפשר עבודה שיתופית של התלמידים



האתר יפרסם את תוצרי העבודות של התלמידים



האתר הכיתתי קיים לפחות חמש שנים (לצורך השוואה ובדיקת אבולוציה)

כל אתר אשר עמד בקריטריונים ,נבדק קיומם של מספר מרכיבים כמו; סקירה על הכיתה ,דף להורים,
קישור לשיעורי הבית ,קישור לתוכנית הלימודים של הכיתה ולוח שעות הלימודים השבועי .כמו כן נבדק
האם שולבו באתר כלים המסייעים לרכישת כישורי המאה ה  - 21בתחומי אוריינות ,תקשורת,
אינפורמציה ,פתרון בעיות ,בעיות חשיבה ולמידה עצמית.
במחקר נמצא:


מרבית אתרי הכיתות אינם משלבים כלים לרכישת וחיזוק מיומנויות המאה ה21-



לא חלו שינויים משמעותיים מבחינת התכנים בין האתרים בשתי התקופות (בהבדל של חמש
שנים)



אתרי הכיתות הציגו בדרך כלל מידע קבוע



לא שולבו באתרים מטלות הבודקות מיומנויות תקשורת וחיפוש מידע ,או בעיות חשיבה



מרבית המורים שבנו אתר כיתתי רכשו את הידע בתחום זה בלמידה עצמית

מקור וקרדיט http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=4262 :
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Web 2.0והקניית מיומנויות מידע לתלמידים
להתפתחות של תפיסת העולם של  web 2.0על ידי יצירת תוכן דינמי ,בלוגים ורשתות חברתיות ,השלכות
ברורות על הקניית מיומנויות מידע בחינוך .לאור השפעה זו ,יש מקום לחזק אצל התלמידים מיומנויות של
כתיבה באינטרנט ,מיזוג ידע ותכנים .לאור זאת ,הצורך להקניית מיומנויות מידע כתהליך ממושך ורציף
בבתי ספר הולך ומתחזק וכיום יש מקום לשלב בצורה מאוזנת בין שני סוגי מיומנויות הבסיס ,התמודדות
עם דליית מידע דיגיטאלי והתנסות ביצירת תוכן דיגיטאלי דינאמי כמו בלוגים ומאגרי ויקי.
מקור וקרדיט http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1138
סקירות רבות למכביר נכתבו על השפעת טכנולוגיות  WEB 2.0על החינוך  ,אך מרביתם התעלמו משאלת
המיומנויות והכישורים שיש להקנות לתלמידים ולסטודנטים לקראת למידה יותר מעמיקה באינטרנט .
 Catherine Lombardozziמנסה לענות על פער זה ולהציג בצורה ברורה את ההבדלים של מיומנויות
למידה מסורתיות ובין מיומנויות של דור  Learning 2.0מבחינת מיומנויות מידעניות וניהול מידע.

מיומנות למידה

ממד Learning 2.0

מחקר ,איתור מידע ,זיהוי
מקורות מידע מתאימים



בחירת מנוע החיפוש המתאים



קביעת מילות המפתח הטובות ביותר ,תוך שימוש בטכניקות
סינון מתקדמות



מיומנות מחקרית בזיהוי מקורות שאינם אלקטרוניים



הערכת האיכות ורלוונטיות של מידע



ללמוד לזהות ולבחון מקורות מידע



בחינת ההבדלים תרבותיים העשויים להשפיע על מה שמתפרסם

לארגן ,לאחסן ,לחפש מחדש,



ללמוד איך לתייג ביעילות נתונים

לסמן ,לתייג



ואיפה ואיך לאחסן מידע אלקטרוני

יצירתיות ודמיון ,לסנתז ,לחדש



שימוש בכלים אלקטרוניים כגון בלוגים ,אתרי ויקי וטכנולוגיות
ציבוריות ושיתופיות אחרות



שימוש בכלים אלקטרוניים שאינם אינטרנט ,לדוגמא ,תוכנות
ליצירת מפות מוח



תקשורת באינטרנט לעתים קרובות משתמשת בשפה שונה
ובפרוטוקולים שונים.



למידת השפה החדשה לתקשור בכלי  web 2.0כמו בטוויטר,

פרוש ,הערכה וביקורת

לתקשר

פייסבוק וויקיפדיה.
לטבלה המלאה / http://learningjournal.wordpress.com/2009/01/18/learning-20:
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מקור וקרדיטhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2253 :
חשיבה ביקורתית בקרב תלמידי תיכון
מחקר שנערך בהולנד ,ביקש לברר כיצד תלמידי תיכון פותרים בעיות של מקורות מידע בחיפוש באינטרנט
וכיצד הם מעריכים את מקורות המידע על סמך קריטריונים שניתנו להם .ממצאי המחר מלמדים כי:


תלמידים מבינים את חשיבות הערכת המידע על סמך קריטריונים מונחים  ,אך לא תמיד
מיישמים זאת.



אין התלמידים מעריכים את איכות המידע על סמך עקרונות ברורים כמו סמכות אקדמית אלא
מסתמכים על כותרות.



רק ב 24%מחיפושי המידע הם הפעילו שיקולים מבוססי קריטריונים ,למרות שנתבקשו.



תלמידים שואפים למצוא מיד פיסות מידע שעונות על הבעיה שחיפשו ,וקשה להם בו-זמנית גם
להפעיל שיקול דעת של הערכת מידע איכותי.

מסקנות המחקר ,כי ללא הטמעה של חשיבה ביקורתית לאורך זמן התלמידים אינם מסוגלים להעריך את
איכות המידע באינטרנט .יש צורך להשקיע יותר זמן בהפנמת חשיבה ביקורתית כחלק מתהליך חיפוש
המידע באינטרנט  .הפתרון של רשימת טכנית של קריטריונים אינו פתרון קסם ויש ליצור מודעות והפנמה
לאורך זמן של התלמידים לגבי הערכת מידע .
מקור וקרדיט http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2144 :
מחקר אחר ,אשר בוצע על ידי פרופ' יורם עשת וד"ר ערן חיות ,מצביע על ירידה מדאיגה בחשיבה
ביקורתית בקרב הצעירים .הממצאים העיקרים שנובעים מתוך המחקר:


ירידה דרמטית במיומנויות חשיבת מידע ,בעיקר אצל הצעירים.



שיפור מובהק וגדול בחשיבה חזותית בכל קבוצות הגיל ,בעיקר אצל המבוגרים.



שיפור מובהק במיומנויות חשיבה מסתעפת (היכולת ליצור ידע חדש משיטוט לא-ליניארי בעולם
הידע ,כגון באינטרנט)  -השיפור הגדול ביותר ,אצל המבוגרים.



שיפור קל במיומנויות חשיבה משעתקת (היכולת ליצור ישויות חדשות משעתוק דיגיטלי של
אלמנטים קיימים) ,מלבד אצל הצעירים  -אצלם נמצאה ירידה.

מקור וקרדיט http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1828 :

מיומנויות המידע הנדרשות מתלמידים
המהפך המתרחש כיום בבסיס המידע של החברה האנושית יגרום לכך שתלמיד יידרש לשלוט במיומנויות
שלא נדרשו ממנו בעבר .להלן מספר מיומנויות שיידרשו בעתיד ,העשויות להתפתח מערכו ההולך וגדל של
המידע:


בדיקה :התלמיד יהיה חייב לשלוט במיומנות זו הכוללת :אבחנה בין עיקר וטפל והערכת
רלוונטיות של מידע .שאם לא כן המידע שבידו יהיה מעורפל ,לא מעודכן ולא מדויק.
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העברת מידע בתקשורת מידית ובזמן אמת :התלמיד יצטרך להעביר מידע בצורה מהירה ביותר,
אחרת ייחשב כ"איטי".



לימוד שיתופי :התלמיד יצטרך לעבוד בצוות וזאת מאחר שהמידע הקיים גדל והולך מעבר
ליכולתו של אדם אחד לטפל בו ,ויש צורך לחלקו בין מספר אנשים.



יכולת חקירה :התלמיד יצטרך לדעת לחקור את המידע שקיבל.



ארגון מחדש :התלמיד יצטרך לדעת לארגן את המידע בצורה חדשה ,לקבץ ,לחתוך נתונים או
מידע בדרכים שונות ולהפיק נקודות ראות שונות.



שימוש באמצעים טכנולוגים :בשל התפשטותן של המערכות והאמצעים החדשים להעברת
המידע ומרכיביו ,המיומנות הראשונית ,בה יצטרך התלמיד לשלוט ,תהיה השימוש באמצעים
אלו−ולא ,לא יוכל התלמיד לאסוף מידע.



הצלבה :היכולת להצליב מידע מתחומים שונים ,בין היתר על מנת להשוות בין פיסות מידע שונות
ולהפיק את המקסימום מהמידע.



שליטה במידע תוך התנסות :משום שהנגישות למידע קלה יותר ,יהיה צורך במיומנות זו
שתאפשר לתלמיד לשמור מידע מסוים ,מבלי שיועבר לאחרים במקרה ואינו מעוניין בכך.



יכולת בחירה :אופי המידע העתידי יהיה מגוון של נושאים .לתלמיד האפשרות לבחור מתוך
המידע את שמתאים לו ע"פ הנושא ,נטיותיו האישיות ,וכדומה.

מקור וקרדיט :פרופ' דוד פסיג " מיומנויות וכישורי למידה עתידיים" ()2000

מרכיבי אוריינות מידע
התהליך המידעני
המאפיינים של בעיה מידענית:


פתרון בעיה מידענית תלוי באיתור ובהגדרת בעיה תוך שימוש במידע .בנוסף ,בעיה מידענית
מעלה צורך במידע שאפשר להסיק ממנו מסקנות .המידע מכיל בתוכו משמעויות המאפשרות
ניתוח ופרשנות ,והוא יכול לשמש בסיס לקבלת החלטות.



לבעיה מידענית אין פתרון ידוע מראש .בעיה מידענית מאופיינת בכך שגם השואל לא יודע את
התשובה עליה והתשובה לה אינה מזומנת מראש .כדי למצוא לה תשובה צריך ללקט מידע
ממקורות שונים ,לעבדו ,לנתחו ,להשוות בין חלקי מידע שונים וכך להגיע אל תשובה אפשרית.



לבעיה מידענית אין בהכרח פתרון אחד .פתרונה של בעיה מידענית כולל ניתוח והבנת מכלול
המשמעויות של מגוון המידע שאותר ,פרשנות ,והשוואה בין פירושים אפשריים לקראת הסקת
מסקנות .פותרים שונים של אותה בעיה עשויים לאתר מידע ממקורות שונים ,הניתוח
והפרשנויות מושפעים לעתים מהידע הקודם ,או מעמדות ומהעדפות של מי שמחפש את התשובה
לבעיה ,לפיכך עשויים להיות לבעיה המסוימת מספר פתרונות שונים שאין ביניהם פתרון עדיף.
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פתרון של בעיה מידענית דורש מיזוג מידע שנאסף ממקורות שונים ,המספק מידע שלרוב אינו
לכיד ואינו עקבי ,שכן הוא עשוי לבטא נקודות מבט שונות לסוגיה ,לשקף תפיסות ועמדות שונות,
לתאר תרחישים בצורות שונות ,להיגזר מתחומי דעת שונים ,להציג טיעונים שונים וכיוצא בזה.



גיבוש פתרון לבעיה המידענית מבוסס על מידע רב-פנים ,דורש חשיבה ביקורתית ,ניתוח
השוואתי ,בחינת השערות ,הסקת מסקנות ומאפיינים נוספים של חשיבה מסדר גבוה.

התהליך המידעני מתבסס על היכרות ראשונית עם מרכיבי הבעיה .ראשיתו של התהליך הוא בצורך במידע
כדי לפתור בעיה ,וסופו בפתרון מספק לבעיה ,המנוסח ומוצג בצורה בהירה ומשכנעת:


איתור המידע ותיעודו -שימוש באסטרטגיות חיפוש מתאימות ובשיטות מיון ארגון ותיעוד
לשימוש עתידי במידע.



הערכת המידע  -תתייחס למהימנות המידע ,מידת דיוקו ,עדכניותו ,מידת הרלוונטיות שלו
ותוקפו.



מפת מושגים -התאמת הידע החדש לידע ,לעמדות ,לרעיונות ולתפיסות העולם של המחפש.



עיבוד המידע בצורה שיטתית וביקורתית -הערכת הלומד אם המידע אשר ברשותו מאפשר להגיע
למסקנות מבוססות.



הצגת המידע -על מנת לשכנע את קהל היעד ולהסביר את הפתרון.

מקור וקרדיט :מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת להתנהלות לומדים
בסביבה עתירת מידע.
מיומנויות איתור וניתוח מידע בתחום מדעי – טכנולוגי
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1386
אסטרטגיות חיפוש מידע באינטרנט ובמאגרי מידע
כפי שנטען בעבר  ,תלמידים וילדים הנראים לכאורה בקיאים מאד באינטרנט ובתפעול היישומים
באינטרנט ,אינם יודעים כיצד לחפש ולהעריך בצורה נכונה את מקורות המידע באינטרנט .עם זאת ,גם
כיום בעידן הרשתות החברתיות ומנועי החיפוש המשודרגים באינטרנט מרבית התלמידים אינם מפנימים
את שיטות החיפוש המידעניות הנכונות באינטרנט וגם אינם מודעים כלל למורכבות של עולם החיפוש
באינטרנט .על פי מחקר שנערך ,התלמידים נוטים להציב פקודות חיפוש רחבות מדי במנוע החיפוש ובחור
את התוצאות הראשונות המופיעות ברשימה.
להלן מדריך שיטתי ומתודולוגי המשמש כלי עזר לחיפוש מידע באינטרנט:
http://www.delta.edu/files/library/library%20research/steptoonlinesearching.pdf
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בסקירה" מתחת למכסה המנוע :אסטרטגיות חיפוש מידע באינטרנט ובמאגרי מידע" ,בעריכת עמי סלנט,
מפורטת אסטרטגיה הבאה לענות על הקושי באיתור מידע ,שבו נתקל המשתמש בבואו להשתמש ברשת
האינטרנט .להלן מספר שלבים בחיפוש המידע:
 .1הגדרת החיפוש – מה מחפשים ,אופי החומר המבוקש ,הגדרת מילות המפתח.
 .2חיפוש המידע – הכרת שיטות החיפוש.
 .3מיון וסלקציה בין מקורות מידע שונים שאותרו.
 .4הערכת המידע שאותר לפי מספר פרמטרים איכותיים.
לסקירה המלאה ולהעמקת הנושאhttp://amisalant.com/?p=7725 :
הערכת מקורות מידע באינטרנט
Evaluating Internet-based Information: A Goals-based Approach. David F. Warlick
מטלות איסוף המידע וההערכה הניתנות כיום לתלמידים הן כלליות מדי והן עדיין מושפעות מראייה
מסורתית של הרגלי עבודה נושנים של המורים .מדובר על הרגלי עבודה המעודדים תלמידים למציאת
התשובה לשאלה ללא כל ניסיון להשפיע על כיוונים שונים או להבנות בדרך משמעותית את הידע שנאסף.
לתלמידים בימינו אין קושי כמו בעבר להשגת המידע ממקורות שונים ולכן הדגש במטלות מקוונות צריך
להיות יותר לכיוון הבניית הידע שנאסף ועיצובו בדרך תכליתית המזכירה יותר למידה מבוססת פרויקט.
כאשר תלמידים מחפשים מידע באינטרנט עליהם להיות הרבה יותר ממוקדים מבחינת ההערכה של
מקורות המידע .אין צורך להעריך באופן כללי את מהימנות האתר אלא לנסות לזהות את מהימנות אותם
קטעים ספציפיים הנדרשים כדי לענות על שאלות המחקר בפרויקט הנכתב והמעובד על התלמידים .לצורך
כך פותח על ידי מחבר המאמר ,מורה להיסטוריה לשעבר וממובילי ההוראה המקוונת בארה"ב ובקנדה,
טופס מובנה ושיטתי לאיסוף והערכת המידע .להלן הטופס המובנה לאיסוף ולהערכת המידע הסברים
ותדריך למילוי על ידי התלמידים.
מקורhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1041 :
חקר מקורות המידע חשוב לא פחות מאיתור המידע כיום
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=8169
הערכת איכות המידע באינטרנט
האינטרנט הוא מקור מידע עצום אשר לכל אחד ישנה האשרות לפרסם .צריך להיות זהירים ולדעת להבחין
בין מידע מהימן ומידע לא מהימן ,מידע שניתן להסתמך עליו כמקור מוסמך ואמין.
קריטריונים להערכת אתרי אינטרנט:


סמכות – מי אחראי על מה שמפורסם? האם יש פרטים על הארגון המפרסם? האם האתר הוא
אתר ממשלתי? אקדמי?



עדכניות  -האם האתר מעודכן? מתי בפעם האחרונה בוצע עדכון לתכנים?
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דיוק  -מי המחבר? האם יש פרטי התקשרות שלו? האם המחבר מומחה לתחום עליו כותב? האם
מופיע תחום המומחיות של הכותב?



אובייקטיביות  -האם האתר מציג מספר דעות ,או רק אחת? מה מטרת הפרסום? האם יש ניסיון
לשווק מוצר באתר? מה מטרת המאמר? האם נכתב למטרות מסחריות? תעמולה? דף אישי על
המחבר ותחביביו? או שמדובר בדף שנועד להעביר מידע?



כיסוי  -האם ישנם קישורים התומכים במוצג באתר? האם האתר בנוי רק מתמונות או שיש איזון
בין חומר כתוב לגרפיקה? האם המידע המוצג כולל הפניות למקורות? האם האתר מפנה לאתרים
נוספים בתחומו?

מקור וקרדיט:
http://www.zefat.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/website_assessment_082013.pdf
במחקר הערכת מידע באופן ביקורתי אשר נערך בקרב  770תלמידי כיתה ז' בארה"ב נמצא כי:


תלמידי בית הספר דואגים יותר לרלוונטיות התוכן מאשר אמינותו.



רק לעתים נדירות התלמידים בודקים מאפיינים כגון מחבר ,מקום או סוג פרסום כדי להעריך
אמינות המידע.



כאשר התלמידים מתייחסים למאפייני הפרסומים בהסברים שלהם ,הטענות שלהם לעתים
קרובות מעורפלות ,שטחיות והצדקתם אינה מנומקת.

להדרכה על לימוד ממוקד בנושא הערכת מידע באינטרנט:
http://www.edutopia.org/blog/evaluating-quality-of-online-info-juliecoiro?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EdutopiaNe
wContent+%28Edutopia%29
מחקר כיצד תלמידים מערכים מידע בארה"ב http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535166.pdf

כלים לאוריינות מידע /הבניית מידע
אוצרות דיגיטלית
אוצרות דיגיטליות היא הבחירה ,שימור ,תחזוקה ,איסוף ואחסון מידע בארכיון של נכסים דיגיטליים.
אוצרות דיגיטליות שומרת ומוסיפה ערך למאגרים של נתונים דיגיטליים לשימוש בהווה ובעתיד .חברות
וארגונים בעולם מתחילים להשתמש באוצרות דיגיטליות כדי לשפר את איכות המידע והנתונים בתוך
התהליכים התפעוליים והאסטרטגיים שלהם .אוצרות דיגיטליות טובה תאפשר שמירה על המידע נגיש
למשתמשים ללא הגבלה בזמן.
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מחזור החיים של אוצרות דיגיטלית:


המשגה  :תכנון יצירת האובייקטים הדיגיטליים ,הכוללים שיטות לכידת נתונים ואפשרויות
אחסון.



יצירה :יצרת חומר דיגיטלי והצמדת מידע רלוונטי נוסף



גישה ושימוש :קביעת רמת הנגישות למגוון הרחב של חומר דיגיטלי (נגיש או חסום).



להעריך ולבחור :תיחום הצהרת הכוונות של המוסד או האוסף ולקביעת אילו נתונים דיגיטליים
הם רלוונטיים.



השלכה :ביטול החומרים הדיגיטלית אשר אינם הכרחיים.



עיבוד :שליחת החומר דיגיטלי לפתרון האחסון שנקבע מראש (ארכיון ,מאגר או מתקן אחר).



שימור החומר :נקיטת אמצעים לשמירת שלימות החומר הדיגיטלי.



הערכה מחדש :בדיקת חומר מחדש ,והבטחת הרלוונטיות והנכונות לצורתו המקורית.



אחסון :הנתונים מאובטחים בתוך מתקן האחסון שנקבע מראש.



גישה ושימוש חוזר :באופן שגרתי לבדוק שהחומר נגיש לקהל היעד ומתבצע בו שימוש חוזר.



המרה :ייצור אובייקטים דיגיטליים חדשים מהחומר המקורי.

מקור וקרדיטhttp://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation :
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התמונה מתוך האתרhttp://www.pamorama.net/2013/07/13/5-content-curation- :
infographics/
"בכיתה מסורתית תהליך הלמידה -התבוננות ,יצירת התוכן ,מסירת דו"ח בכתב או בע"פ אודות התוכן,
בכיתה פוסט-תעשייתית תהליך הלמידה -לימוד הנושא ,גלישה ברשת ,חיפוש מידע ,ניתוח ,ושמירת התוכן
זה מוביל אותנו לאוצרות דיגיטלית( ".מצגת אוצרות דיגיטלית כפעולה לימודית)
הכלים לשמירת המידע והפצתו מחולקים לקטגוריות:


כלים מתוקשבים טקסטואליים (סימניות חברתיות כבסיס ידע שיתופי)



ניהול נתונים ביבליוגראפיים לחוקרים ולמדענים



כלים מתוקשבים להצגה ויזואלית (כלים ויזואליים)



כלים משולבים טקסט ותצוגה חזותית



כלים מתוקשבים להפצת מידע (עיתונים מותאמים אישית)



מחוללים לאתרי תוכן (וורדפרס ,בלוגר וכדומה)

 כלי איסוף וצוברי מידע בהתאמה אישית
פירוט העלים הדיגיטליים ניתן למצוא בקישור:
http://amikamsalant.blogspot.co.il/2012/04/blog-post.html
השלבים של תהליך האצירה


איסוף התכנים :מציאת מקורות המידע ו/או תכנים רלוונטיים



בחירת התכנים :לפי איכות ,מקוריות ,רלוונטיות ,או לפי סוג המידע :חדשות ,סיפורי מקרה ,דוח
מיוחד ,סקר ,מאמר צעד-אחר -צעד וכדומה.
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עריכת התוכן :התוספת האישית לתוכן שנמצא באינטרנט ,אפשר רק לצטט את המקור עם
קישור או לכתוב את סיבת בחירת המאמר ,או הבעת דעה על הכתוב במאמר ,ניתן להציג דעה
מנוגדת לרוח המאמר ,לערוך תקציר מנהלים/סיכום ,הצגה רחבה של הנושא – לבחירה.



ארגון :לפני פרסום תוכן חשוב יש לקטלגו ,במילים אחרות מה יהיו הקטגוריות והתגיות שלו על
מנת שיהיה קל למצוא אותו .ניתן גם לארגן את התכנים לפי תאריכים ,אישים ,אתרים ,מדינות
בהתאם לנושאים שנבחרו.



פרסום :פרסום התוכן בבלוג שיהיה קל ,פשוט לפרסום ולארגון התכנים.



שיתוף :שיתוף התכנים ברשימות התפוצה ,דפים עסקים וקבוצות בפייסבוק ,דפים עסקיים
וקהילות ב  ,+Google -פורומים ובלוגים .



פעילות הדדית :שליטה על השיח המתרחש על התכנים שהופצו.

 מעקב :מעקב על מספר הקוראים ,בדיקת התגובות על התוכן ,בדיקת הקישורים שנוצרו מתוך
התוכן ועוד.
כלים לאצירה דיגיטלית


Curata



ContentGems



Eqentia



B2B ContentEngine



Lingospot



CurationSoft



Scoop.it



List.ly

מקור וקרדיט http://www.askpavel.co.il/blog/digital-curation :
קישורים נוספים:
אוצרות דיגיטלית כפעולה לימודית
המיומנות של אוצרות דיגיטאלית עולה בדרגת חשיבותה במערכות חינוך בעולם
אוצרות דיגיטאלית אינה בהכרח מיומנות טכנולוגית אלא גם עבודת חקר
שיתוף סימניות כחלק מהבניית מידע
בעידן  ,web 2.0גם ה"מועדפים" הינם משאב שיתוף עם משתמשים אחרים .באמצעות שיתוף זה ,ניתן
להרחיב את מאגר האתרים המועדפים הרלוונטיים לכל משתמש ,ולהגיע למידע חדש ולא מוכר.
יתרון נוסף של סימון המועדפים ברשת הוא זמינותם ברשת בכל מקום ומכל מכשיר ,ולא רק במחשב עליו
סומנו המועדפים במקור.
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 Diigoלדוגמא ,הוא כלי המאפשר לשמור סימניות ,הערות ,טקסטים מודגשים ,תמונות ועוד על גבי דף
האינטרנט .כל המידע שנשמר ,יהיה נגיש דרך האתר  Diigoמכל מקום בעולם ,למעיין ספרייה של התכנים,
הניתנת לשיתוף עם עמיתים ותלמידים.
מקור וקרדיטhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9369 :
כלים פתוחים להקניית אוריינות מידע ללומדים
האינטרנט משופע בכלים מקוונים למיועדים להפצת מידע ,איסוף מידע ,הצגת מידע ושיתופו .להלן מספר
קישורים לכלים אלה:


דף ריכוז של כלים פתוחים
http://portal.macam.ac.il/Search.aspx?keyType=Subject&itemId=1569



לוח מודעות שיתופי לחינוךhttp://amisalant.com/?p=7408 :



פלטפורמה מתוקשבת חדשה לקורסים מקוונים :
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9975



יצירת "לוח למידה" מקוון לריכוז תוכן לימודי http://amisalant.com/?p=7514



כלים לניהול כיתה וירטואלית http://amisalant.com/?p=7446



תוכן מקוון מבוסס קישורים http://amisalant.com/?p=6585



יצירת מסלול קישורים מקוון לתלמידים /http://www.roojoom.com/lp



סקירה כלים דיגיטאליים מתקדמים http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=7881



מדעי המידע לרשת עמל http://www.amalnet.k12.il/sites/km/default.asp



הוראת הגיאוגרפיה בעזרת מקראה אינטרנטית ומאגרי מידע ממוחשבים
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3375

מקורות מידע


נגישות למקורות ראשוניים דרך הרשת
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1520



מאגרי מידע באמנות http://amikamsalant.blogspot.co.il/2013/06/2013.html



מאגר מידע בהיסטוריה /http://www.historicalmoments2.com



מאגר מידע "קישורן" /http://www.itu.org.il/kishuran



מרכזי משאבים חינוכיים http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=4488



מנוע חיפוש לסטודנטים http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3699
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למידה אקטיבית באמצעות מאגרים מקוונים
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=4812



מנוע ההיסטוריה http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2011



ארכיונים היסטוריים ( ישראל) http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1520

הבניית מידע באמצעות פורטפוליו דיגיטאלי
על פי תפיסות מתקדמות כיום בחינוך  ,הפורטפוליו הדיגיטלי נתפס ככלי המתמקד בתיעודו ובהכוונתו של
תהליך הלמידה כך שיהווה מעין אוטוביוגרפיה אישית .ככזה ,הפורטפוליו מקשר בין תחומי העניין של
הלומד ומהווה עדות לכישוריו של מפתחו תוך שילוב הערכה עצמית  .דגם זה מבוסס על גישה
התפתחותית ,המתע דת זוויות שונות בתהליך הלמידה של התלמיד :מה לומד? כיצד מתמודד עם קושי?
כיצד חושב ,שואל ,מנתח ,מארגן ,משלב ,מבצע ,יוצר? כיצד הוא פועל הדדית באופן אינטלקטואלי ,ריגושי
וחברתי .יישום כזה מתייחס אל הפורטפוליו בהקשרו הרחב כאל מושג הוליסטי המשלב ,בצד הערכה
עצמית משמעותית ,גם התייחסות אותנטית אל תהליך הלמידה.
מקור המידע http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=10033 :
ניתן ליצור תיק עבודות המורכב ממספר רב של דפים ,כאשר כל דף מקבל קישור משלו .היתרון בכך הוא
שניתן לפרסם כל דף מתוך תיק העבודות בזמן שונה ,עם סיום העבודה עליו .את התוצר ניתן לשתף
ברשתות החברתיות או להטמיע באתר  /בלוג .
לסקירה של אפרת מעטוף על פלטפורמה ליצירת פורטפוליו
ראה גם  :כלים ליצירת פורטפוליו דיגיטאלי לתלמידים בכיתה  ,מאי 2013
ראה גם  :האם להשתמש בבלוג כאמצעי עיקרי ליצירת סביבת פורטפוליו דיגיטאלי בכיתה?

דגמים והתנסויות להקניית אוריינות מידע לתלמידים
מיומנות מידע בלמידה
להקניית מיומנויות למידה חשיבות רבה בדרך ללמידה פעילה בסביבה מתוקשבת .היכולת להשתמש
בצורה נכונה במנועי חיפוש ובמאגרי מידע ,מהווה כלי חשוב ביותר ללמידה בקרב תלמידים.
המונח מיומנויות מידע פירושו יכולות מידע שמפגין האדם ,מרמה בסיסית עד רמת מומחה ,הכרוכות
באיתור מידע וקריאתו ,וכן בעיבודו :ניתוחו ,תרגומו ,יישומו והגדרתו באופן מיומן ומתאים לצרכיו.
מיומנות מידע היא גם היכולת לנסח שאלה ולמקדה ,למצוא מקורות העשויים לעזור בפתרונה ,להעריך את
התאמת המקורות ,לשלוף מידע רלוונטי מתוכם ,לארגן מידע זה מחדש ולהכינו לשימוש עתידי או לצורך
הצגתו לאחרים.
ייחודה של הלמידה המידענית הוא בהישענות על מקורות מידע חיצוניים ללומד .לשם התרחשותה של
למידה כזו ,חייבים להתקיים שלושה תנאים:
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א.

קיימים מקורות מידע מתאימים שניתן להגיע אליהם.

ב.

הלומד יידע להפעיל את הכלים הנדרשים על-מנת לאתר ולאחזר את המידע.

ג.

התלמיד יודע לארגן את המידע לקראת תוצר מידע .

מקור קרדיטhttp://amisalant.com/?p=829 :

ישנם מספר שלבים בתהליך העבודה המידענית:
 .1זיהוי הצורך במידע
 .2הגדרת המידע הדרוש
 .3החלטה האם את המידע נשיג בגלישה באינטרנט ,באינדקס או במנוע חיפוש
 .4ניסוח שאילתות לחיפוש או מסלולי חיפוש באינדקס
 .5ביצוע החיפוש
 .6הערכה האם התקבל מידע רלוונטי
 .7בדיקה וקטלוג המידע (אנליזה)
 .8חקר המידע
 .9סיכום וארגון המידע שהתקבל (סינתזה)
 .10הסקת מסקנה ראשונה על היקף המידע (הערכה)
 .11החלטה כי המידע שהתקבל מספק תשובה לשאלה
 .12סיכום המידע ושילובו במקום המיועד
 .13הצגת המידע (הפצת המידע)
 .14נטיקה ( אתיקה ברשת האינטרנט)
מקור וקרדיט http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1294 :

למידה הבנייתית -קונסטרוקטיביזם
קונסטרוקטיביזם היא תאוריה חינוכית המסבירה כיצד נרכש ידע .התאוריה מדגישה את חלקו של
התלמיד בתהליך הלמידה ומעודדת למידה אקטיבית .הלמידה מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה ,בדרך
של הבניית ידע ואחריותו של הלומד על הידע.
ארבע תפיסות יסוד מאפיינות את הגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה:
 .1אין קיום לידע במנותק מהיודע.
 .2למידה היא פעילות הבנייתית.
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 .3למידה היא פעילות ממוקמת בהקשר.
 .4למידה היא פעילות חברתית.
(וויקיפדיה)
תפיסת העולם הקונסטרוקטיביסטית –חברתית ,מאפשרת שימוש חדשני בתקשוב ומנצלת את הערך
המוסף שבטכנולוגיה לטובת הפדגוגיה.
קישור לטבלה המציגה אינדיקטורים להערכת פעילויות מתוקשבות בהתאם לעקרונות הגישה
הקונסטרוקטיביסטית חברתית:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1443
למידה הבנייתית – עדויות מחקריות על יעילות תהליך הלמידה בסביבה המתוקשבת
למידה הבנייתית  :חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים
מרכיבי משימה מידענית
משימה מידענית היא משימה המשלבת בין שימוש במידע ואוריינות מידע מחד ,לבין תוכן לימודי ,או
חברתי מאידך .משימה מידענית מקנה לתלמידים ידע בתחום לימודי ,תוך הדגשת תהליכי הלמידה
המידעניים הנגזרים ממסמך הסטנדרטים במידענות :


הגדרת הצורך במידע



איתור והערכת מידע



איסוף תיעוד ועיבוד המידע

 הצגת המידע
בניסוח משימה המידענית יש לזמן לתלמידים למידה ,שבמהלכה הם ירכשו כישורים ויכירו כלים ,אשר
בעזרתם יוכלו להסתייע לאחר מכן בכל משימה לימודית.
המשימה המידענית תזמן לתלמידים למידה שבמהלכה הם ירכשו כישורים וכלים הבאים:


הבניית הידע – ניסוח משימה ראשית ותוצר ראשי ,אשר כדי ליצור אותו יש לפעול בשלבים
וליצור תוצרי ביניים .בסוף המטלה יוכלו התלמידים להציג את התוצר המתבקש במשימה.



עיצוב התוכן לצורך למידה עצמית ועצמאית  -ניסוח המטלות ,הנחיות מפורטות ועקביות ,סרגלי
ניווט קלים לתפעול ,קישורים המובילים באופן ברור משלב אחד של המשימה לשלב הבא,
קישורים לקבצים במידת הצורך וקישורים למידע נוסף שיעניקו לתלמידים "קביים" בעבודתם.

 הערכה ורפלקציה – הצבת קריטריונים להערכה
ניסוח הנחיות למורה -הסבר על מבנה הפעילות ומטרותיה בתחום הדעת ובמידענות ותקשוב ,קהל היעד,
ההישגים הנדרשים וההישגים אליהם יגיעו התלמידים בעזרת המשימה ,מיומנויות תקשוב ומידענות,
הערכת הזמן הדרוש לביצוע כולל והתייחסות לכל משימה בנפרד:


הצגת המשימה-בחירת נושא בעל עיסוק בבעיית אמת ואשר כרוכים בו היבטים ודעות שונות .



יצירת מהלך מובנה של "הגדרת הצורך במידע" -מיפוי מושגי הלומד ,הגדרת נושאים וניסוח
שאלות .
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איתור מידע והערכת מידע  -מומלץ לזמן לתלמידים מגוון כלי חיפוש ולהשתמש בדרכים שונות
לאיתור מידע ,תוך בחינת מאפייני הכלים השונים ,עריכת השוואה והסקת מסקנות.



זימון התמודדות עם הערכת מידע -יש לגרום לתלמידים להתמודד עם הנושא ואפילו תוך כדי
הצגת מידע שנוי במחלוקת ,או בלתי אמין ,תוך קיום דיון בממצאים.



תיעוד מקורות המידע והצגתם -לתיעוד המקורות  -תוך כדי איסוף המידע ולהצגתם במסגרת
התוצר הסופי  -חשיבות רבה הן מן ההיבט השימושי והן מן ההיבט האתי

מקור וקרדיטhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1409 :
דוגמא להקניית מיומנויות מידע לתלמידות הלומדות בביה"ס תיכון בגוש עציון:
קוריקולום תיכוני למאה ה  21 :אוריינות מידע בפעולה
קישור לסדנה אשר נערכה במכון סאלד הקניית מיומנויות מידע לתלמידים – מטרות ,תהליך והערכה
דוגמא ל משימה מידענית אינטגרטיבית :תזונה נכונה לספורטאים ולשאר התלמידים
הכיתה המתוקשבת -אוריינות דיגיטלית
האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את המיומנויות הבאות  :שימוש מושכל במקורות
מידע חזותיים וקוליים  ,יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים  ,זיהוי שאלות חשובות  ,קריאה
לצורך איתור מידע  ,מיון מידע רלוונטי  ,ניתוח מידע  ,תיקוף מידע ,מיזוג מידע  ,תקשורת  /הפצת מידע
ועבודה בצוות .
הכיתה המתוקשבת  ,הכוללת מחשבים ניידים או מחשבי טאבלט או סביבות מתוקשבות לתלמידים ,כבר
אינה חלום עתידי אלא מציאות ההולכת ונרקמת בבתי ספר בעולם ובמידה יותר מצומצמת גם בישראל.
בארה"ב נכתב מסמך מדיניות כפועל יוצא של הכרה של מומחים בכך שמורים רבים בבתי הספר מיישמים
טכנולוגיות ממוחשבות בכיתה ובבית ,אך אינם מודעים ליישום שיטתי של הקניית אוריינות מידע בכיתה
או במטלות בבית .התפיסה ,האומרת שספר הלימוד המודפס אינו מקור המידע היחיד שעומד לרשותם של
מורים ותלמידים ,היא פועל יוצא מלמידה המאמצת את טיפוח האוריינות הדיגיטלית .
משאבי הוראה -למידה רבים ,נגישים ל רשת האינטרנט ומציעים טקסטים ,תמונות ,אודיו ווידאו.
הפוטנציאל של המשאבים להשבחת הסביבה הלימודית הוא רב .בכל מקום אשר נעשה שימוש בספרים
מודפסים המפנים את התלמידים למשאבי למידה דיגיטליים ,הדבר נעשה בשירות החינוך ולא כמטרה
העומדת בפני עצמה.
דוגמא לשילוב מערכות מתוקשבות למערכת הלימודים מבוססות על פלטפורמת  ,Moodleניתן לראות
בביה"ס התיכון אולפנת נווה חנה .הפעילות מבוססת על גישת " השישייה הפותחת" (או )the big 6
המתמקדת ברכישת מיומנויות של פתרון בעיות מידע ,ביצוע מטלות למידה בתחומים רבים ורכישת
מיומנויות מחשבhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3580.
מקור וקרדיטhttp://amisalant.com/?p=3249 :

38

בעיית היישום השטחי של אוריינות מידע בבתי הספר
איש החינוך הבריטי ,טרי פרידמן ,כתב כי הנחלת אוריינות דיגיטלית היא פעולה שמרבית המורים
מודעים לה ומיישמים אותה בכיתות ,אך בצורה שטחית .כך ,לדוגמא ,ההיבטים הטכניים של תצוגה
והפקה מקבלים משקל רב וחשיבות יותר מהממדים של הערכה ,סינון ובקרה אצל המורים .המורים ,
אינם צריכים לצאת ידי חובה בהקניית אוריינות דיגיטאלית  ,אלא להקדיש יותר זמן ובצורה מעמיקה
יותר להיבטים של סינון והערכת/בקרת המידע.
מקור וקרדיטhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3258 :

אוריינות מידע בסביבה שיתופית מקוונת
הלמידה השיתופית היא חלק מרכזי במיומנויות המאה ה  .21-בעידן שלנו היא אסטרטגיה הכרחית ,כיום
כל אדם מומחה בתחום מאוד צר ומצומצם ורק עבודה משותפת עם רעיונות מגוונים ושיתוף פעולה ,יוכלו
להנפיק את התוצר המצופה והרצוי.
למידה שיתופית היא למידה בחברותא ,למידה בקבוצת למידה כשהצפייה באחר ,נתינה ,עבודת צוות
באמון מלא והסתמכות על אחר ,הן אבן הפינה של למידה זו ,כשחלק ממנה או כולה מקוונת .הלמידה
השיתופית מתאפיינת באינטראקציה ביוזמה עצמית של הלומדים כחלק פעיל מתהליך הלמידה והבניית
הידע.
פיתוח והפעלה של מטלה לימודית שיתופית מקוונת אינם דבר פשוט כלל ועיקר .תהליך הלמידה השיתופי
הוא תהליך מורכב ,הדורש תיאום ואיזון בין הלומדים השונים הלוקחים בו חלק .תהליך הלמידה השיתופי
המקוון הוא מורכב עוד יותר ,בהיותו מתבצע בדרך כלל מרחוק וללא נוכחותו המתמדת של המורה.

מקור וקרדיטhttp://amisalant.com/?p=7531 :
בלימודי אומנות ב בתי ספר תיכוניים ,מתבצעת למידה שיתופית כחלק מלימודי מגמה .לדוגמה ,בלימודים

במגמת קולנוע התלמידים חווים למידה שיתופית בזמן עבודתם על פרויקטים גדולים והפקת סרטים.
החוויה השיתופית אינה מקוונת אך היא חלק בלתי נפרד מדרישות המגמה הייחודית.
מקורות מידע אפשריים :
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=100
http://sigaldorima.blogspot.co.il/2014/01/blog -post_26.html
הדרופבוקס שלנו :שיתוף ספונטני ממושך בלמידה אקדמית
קיר שיתופי מקוון
בלוג שיתופי
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מצגת קבוצתית של תלמידים – כדרך ללמידה פעילה
דוגמאות לאוריינות מידע בסביבה שיתופית מקוונת
תלמידי שכבה ה' ,בבית הספר "האיריסים" בכרמיאל ,עסקו בנושא הגיאוגרפי ,בעזרת חקירה באופן
שיתופי באמצעות כלי גוגל .התלמידים רכשו ידע בכלים לחקירת הנושא בשילוב שאילת שאלות ,איסוף
מידע ,מיזוגו והבנייתו .בתיווך המורה ,עבודתם קרמה עור וגידים והפכה לעבודה משמעותית אותה הפיצו
בקרב שאר תלמידי בית הספר והוריהם .את הידע הפיצו באמצעות כלים דיגיטאליים מגוונים :ספרים
דיגיטליים ,מצגות שיתופיות ,תמונות אינטראקטיביות ועוד.
מקור המידע http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=10057 :
בלוג שיתופי של תלמידי בית ספר הוברמן והמורה חן חניתה /http://huberman10.blogspot.co.il
התמודדות ה מורים בכיתה עם כתיבת מסמך שיתופי ע"י תלמידים
המורה והמחנכת רותי בן ישי מדווחת על ההתמודדות ראשונה עם הוראה ולמידה בסביבת
 web 2.0בכיתה ט' .המורה פתחה מסמך "גוגל" שיתופי ונערכה לכתוב לילדים את המסמך ולהזמינם
לעבוד בו .את "מטלת שיעורי הבית" – היא הכינה בקלות יחסית ,אף שלחה הודעה שתאפשר להם לעבוד
במסמך שנפתח להם .רותי בן ישי מספרת" :הם נכנסו ל"שטחים" לא שלהם" ,מחקו" – איש לרעהו ,כתבו
קצת שטויות איש לרעהו ,ומאוד נהנו לראות כיצד המסמך מתעדכן בו זמנית . . .עצרתי את השיעור,
ועשיתי שיחה רצינית על חשיבותה של "עבודה שיתופית" ברשת ,על אתיקה וכללי התנהגות .הם נרגעו
והתחילו לעבוד ברצינות .המשימה הייתה לכתוב ,על-פי המודעות ,מהם הכישורים הנדרשים מעובד במאה
ה –  ,21על-סמך  4מודעות דרושים שהבאנו מהרשת .בסוף השיעור – בדקנו יחד את התוצר המשותף".
למאמרון המלא של רותי בן ישי

אוריינות מידע וספרים דיגיטליים
הספר מוגדר כאובייקט דיגיטלי ה מכיל טקסט או סוג אחר של תוכן ,הנוצר כתוצאה משילוב של הקונספט
המסורתי של הספר עם תכונות של הסביבה האלקטרונית .הספר משלב מטפורות של הספר המודפס
כדוגמת :תוכן עניינים ,מספרי עמודים ,כותרות ,ומוסיף על כך יישומים טכנולוגיים ,כגון :חיפוש מידע,
קישורים ,טקסט דינמי כלים אינטראקטיביים לעבודה עם התוכן ,שילוב מולטימדיה וכן קישורים
חיצוניים המרחיבים את חווית הלמידה בספר .הספר מזמן שכבות של מידע ,המוצגות במרחב תלת ממד
המייצר חוויית למידה חדשה בנגישות למידע ובהזדמנויות הלמידה.
ספר המאפשר התאמת ההוראה לשונות בין הלומדים ובכלל זה התאמה ליכולות הקוגניטיביות של
הלומדים (רמות למידה) ,לסגנונות למידה שונים ,לריבוי אינטליגנציות ,לתחומי עניין של לומדים ועוד.
ספר המאפשר תהליך למידה הכולל מעקב ומשוב  -הספר הדיגיטלי מאפשר למורה מעקב רצוף אחר
תהליכי הלמידה של הלומדים ביחידות הלימוד השונות ,תוך כדי בחינת דרכי ההתקדמות שלו בכל תוכן
נלמד .הספר עשוי לכלול משוב קולי או טקסטואלי בשלבים שונים של הלמידה שמהותו הכוונה לביצועי
חשיבה ולמידה מיטביים .כמו כן ,השימוש בספר הדיגיטלי מאפשר ללומדים ניהול עצמי והכוונה עצמית
בלמידה ,תוך כדי מעורבות אקטיבית בלמידה.
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ספר המאפשר קלות ניהול מידע וידע  -המדיה הדיגיטלית מאפשרת תיקון ועדכון מהיר של מידע קיים
ומהירות בהפצת ידע חדש ,דבר התורם לעדכניות בהוראה ובלמידה ,ורלוונטיות למציאות המשתנה.
ספר המזמן חוויית למידה ייחודית עשירה ומועצמת טכנולוגית  -ספרים דיגיטליים עשויים לזמן
ללומדים מעורבות פעילה בתהליכי החשיבה והלמידה בתהליך אינטראקטיבי .לטכנולוגיה חדשנית זו
פוטנציאל קוריקולרי רב בשינוי תפיסת ההוראה-למידה בתחומי הדעת.
דוגמאות להתרחשויות קוגניטיבית בתוך הספר הדיגיטלי בלמידה אישית או שיתופית:


טיפוח אוריינות מידע ומחשב  -חיפוש מידע פנימי וחיצוני ,ניווט והתמצאות בספר
הדיגיטלי ,שימוש בכלים הטכנולוגיים הזמינים בספר ,ניהול הלמידה בספר.



קריאה פעילה ,דינמית ותהליכית ,זיהוי עיקר וטפל וסימון מושגים/רעיונות/ערכים
בטקסט.



כתיבה של הערות ,הסבר ופרשנות אישית בצומתי הטקסט.



שאילת שאלות על גבי הטקסט הדיגיטלי.



זיהוי של סוגיות הנובעות מקריאה בטקסט והתמודדות עם סוגיות אלה.



ניתוח טענות המוצגות בטקסט הדיגיטלי הצדקתן או דחייתן.



גיבוש דעה ביקורתית על רעיונות בטקסט הדיגיטלי ,תוך כדי הבעת דעה ונקיטת עמדה.

להמשך קריאה:
רציונל פדגוגי ללמידה באמצעות ספרים דיגיטליים מצגת Powerpoint

הערכת הלמידה
על פי חוזר מנכ"ל להערכת הלמידה ,הערכה היא חלק אינטגרלי מתהליך ההוראה-למידה ,תפקידה לספק
עובדי ההוראה נתונים לצורך תכנון ומשוב ,בקרה על תהליכים המתרחשים בכיתות וקידום הישגי
הלומדים .המבחן הוא אחד הכלים המוצאים להערכת מטרות הוראה שונות.
אחת הבעיות באוריינות מידע היא מדידת הלמידה והערכת התוצרים של התלמידים .שיר שוורץ ,תרגמה
אינפוגרפיקה המכילה  27דרכים לבדיקת למידה בקרב הלומדים .כל הפעלים המופעים במצגת ,נמצאים
בטקסונומיה של בלום אך הם יותר מכווני תוצר .כל ההצעות המוצגות במצגת ניתן להכיל גם במפגשי
למידה מסורתיים וגם כמובן באופן מתוקשב.
מקור וקרדיטhttp://shirboim.blogspot.co.il/2013/12/blog-post.html :
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מצגת בעברית https://docs.google.com/presentation/d/1fzpnykieOgdy0w6Zb4_hIJ -b6-
QaHgyo7Jaea1Fbj90/present#slide=id.p14
מקור המצגת /http://learnegg.com/27-ways-to-determine-if-students-are-learning
בספר "ציונים זה לא הכול" מאת פרופ' ענת זוהר ,הטענה המרכזית היא ,שאסור לנהל מערכת חינוך כפי
שמנהלים מפעל יצרני .הכוונה לניהול המדגיש תוצרים הניתנים למדידה כמותית ונטול ראייה מעמיקה של
לב מערכת החינוך ,ההוראה והלמידה .ללא שיח ציבורי ומנהלי על שיפור מערכת החינוך תוך התייחסות
לתהליכי הוראה ולמידה ,לא יהיה שיפור.
מתוך עמוד הפייסבוק של התנועה להעצמת הרוח בחינוך http://tinyurl.com/oxnkbgu :
חינוך אחר /http://cafe.themarker.com/post/2943605
האלטרנטיבה החינוכית לקדחת הציונים והדירוגים
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9835

לקראת שינוי  -שילוב אוריינות מידע בתוכנית הלימודים
בדוח של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים נכתב כי "אין ספק שחינוך ,המכוון להכשיר את
התלמידים להפעיל תהליכים מידעניים ,צריך להתחיל כבר בגיל צעיר .המידענות היא הרבה יותר מאוסף
של מיומנויות וכישורים .זוהי תפיסה ּכּולִית המעצבת דרך להתנהלות נכונה בסביבה עתירת מידע ,היודעת
לנצל בתבונה את שפע המידע .תפיסה זו ,ממעיטה מהחשיבות של הלמידה הצוברת ידע ,ומדגישה את
היכולת לגייס מידע בכל עת שהוא כדי לבנות ידע חדש ,ובכך היא מעמידה באור חדש את כל הגישה כלפי
מהות המידע ומהות הידע".
"תהליך מידעני מוציא את התלמיד מעמדה פסיבית של קולט ,זוכר ומבין ,ומניע אותו לקראת תהליך
למידה אקטיבי ,תהליך שבו הוא צריך להתמודד בעצמו עם שאלות ,סוגיות ודילמות ,שאין להן תשובות מן
המוכן ולעתים גם אין להן תשובות חד-משמעיות .על התלמיד לפתח לעצמו אסטרטגיה נכונה שתוביל
אותו לתשובות ראויות .עליו לאתר בעצמו את המידע החסר לו ,למיינו ,לסננו ,לארגן אותו ,לערוך אותו,
לעבדו ,לאתר מידע נוסף ,לעמת אותו עם ידע קודם ,להעריכו באופן ביקורתי ,להסיק מסקנות ,וכך
להמשיך עד למציאת פתרון יצירתי ,מבוסס ומנומק".
"על מנת שתלמידינו יוכלו לבצע תהליכים מידעניים ראויים ,אנו צריכים לציידם במגוון של מיומנויות,
לפתח בהם כישורי חשיבה מסדר גבוה כמו הערכה ביקורתית וניתוח מושכל ,שאילת שאלות וניסוח
דילמות ,חיפוש פתרונות יצירתיים והיכולת לפעול ,באופן אוטונומי ,כדי למצוא תשובות מבוססות.
בתהליך למידה זה ,התלמיד אמור ללמוד לשיים את אסטרטגיות החשיבה שבהן השתמש ולהבין את
משמעותן ותרומתן לתהליך הלמידה של עצמו ולתהליך הבניית הידע של עצמו .בנוסף לכך ,על מנת
שהתלמידים יוכלו להשתמש בתהליכים המידעניים שרכשו ,אמורים תהליכי ההוראה לשלב התייחסות
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להיבטים מטה -קוגניטיביים כדי שהתלמידים יוכלו לבצע העברה של הכישורים הנלמדים במקצוע
המסוים לעולמות תוכן שונים ולסגל לעצמם כישורים אלה לאורך שנות הלימוד ולאורך השנים".
מקור http://meyda.education.gov.il/files/tochniyot_limudim/portal/meydaanut.pdf
בנוסף לדוח הנ"ל ,בפוסט "זה רעיון יפה ,אבל התלמידים שלי לא יודעים לעשות את זה" כותב יחיאלי
שאם תלמידים יאספו בעצמם מידע ,ותהליך האיסוף יזכה להתייחסות ,הרי שהתלמידים מלבד החומר
הנלמד ,ילמדו לאתר ולמיין את המידע הנדרש כראוי לרכישת אחת המיומנויות החשובות של המאה ה -
 . 21אך בניגוד לדוח ,יחיאלי מעלה בעיה העומדת כרועץ מול המשימה והיא תג המחיר הגבוה בהקצאת זמן
שיעור לטובת העניין ,למורים יהיה קשה לוותר על מצרך נדיר של הזמן.
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9595
כיום מדברים רבות על למידה משמעותית ,באתר משרד החינוך ואף הקצו מיני -אתר לטובת השינוי .מתוך
הכתוב באתר ביחס לשינויים המרכזיים עבור המורה והתלמיד ,ניתן להבין שמקומה של אוריינות המידע
מהווה מרכז בשיטת הלמידה המשמעותית.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/mashmautit/HagdaraMashmautit.htm

אחד הנושאים שעשויים לעקב למידה משמעותית ,ובתוכה אוריינות מידע כחלק ממיומנויות המאה ה,21-
הוא בחינות הבגרות .משרד החינוך מציע שינוי המהותי בתפיסה של בחינות הבגרות:
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להמשך עיון בטבלה:
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/BechinotBagrut
אתר למידה משמעותית
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/mashmautit/Hagda ra
Mashmautit.htm
התאמת מערך הבגרויות למטרות הלמידה המשמעותית ולצרכי הבוגר במאה ה  21-תואם
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/Uni

סיכום
התנאים להצלחה בשינוי פדגוגי
לצורך הצלחת השינוי ,חשוב שכל הגורמים המעורבים ובניהם ,פיקוח ממשלתי ,רשות עירונית ,קהילה
ובי"ס ,יבינו את הצורך הגדול בשינויי פדגוגי ויאפשרוהו מתוך אמונה כנה והתנהלות היוצרת הלימה בין
המילים והתפיסות ליחסים ולדרישות.
כל אחד מן המרכיבים צריך לבוא לידי ביטויי בכלל המעגלים :בתוך הכיתה ,בתוך צוות בית הספר ,מטעם
הקהילה ובין בית הספר לרשות ולפיקוח.
ישנם ארבעה תנאים לשינוי פדגוגי מוצלח :הבנה ,אוטונומיה ,מסוגלות וקשר.


הבנה  -למידה משותפת המגבשת הבנה על השתנות החברה וההשפעות הנדרשות כתוצאה משינוי
זה במרחב.



אוטונומיה -התנהלות המרחיבה יכולת עצמית ליזום ולווסת את המעשים .אוטונומיה לתהליכי
הוראה ולמידה ,תוך מיקוד על העצמת תחומי האחריות של המורה בהקשר של תכניות
הלימודים והערכה בסטנדרטים מותאמים.
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מסוגלות  -הבניית מערך "תומך הצלחה" היוצר מרחב המסוגל לממש את הפדגוגיה באופן מעמיק
המבוסס על ליווי מקצועי ,סדירויות מותאמות והערכה בסטנדרטים הולמים תהליך שינויי
המייצר פרקטיקה ומאפשר למידה מתוך ניסיון.בנוסף ,מתן החופש להתאמת הסדירויות הבית
ספריות ומתן לגיטימציה להעריך למידה באופן שונה מהמקובל.



קשר -צורך בקשר משמעותי ותומך עם אחרים .קשר המושתת על כבוד ואמון ומאפשר דיאלוגים
כנים ,קשובים ומצמיחים.

מקור וקרדיט  -למידה מחוברת לפעימות החיים (עמוד http://tinyurl.com/novdeul )15
ניתן למצוא כיום ברשת האינטרנט ,תכניות פדגוגית רבות ,מכך ניתן להסיק שבמשרד החינוך יודעים על
שיטות הוראה ודרכי למידה המתאימים ורלוונטיים למאה ה .21-סקירה זו מבוססת ברובה על מחקרים
אשר נערכו בישראל ועל מסמכים אשר נכתבו ופורסמו על ידי משרד החינוך .למרות זאת ,קיים פער גדול
מאוד בין המציאות בשטח ובין התצהירים היוצאים ממשרד החינוך.
על פי התנאים להצלחה בשינוי פדגוגי אנחנו נמצאים בשלב הראשון ,שלב ההבנה בו מבצעים את
המחקרים ואוספים את החומר ומבינים שקיים צורך בשינוי אמתי .אמנם ישנם בתי ספר העומדים
בקריטריונים של קבלת אוטונומיה( שלב שני) בכל הנוגע לשיטות הוראה (ביה"ס בורוכוב בגבעתיים) אך
המקרים ספורים.
עדות נוספת ,מתוך הבלוג של אור קשתי ,מעלה מחסומים נוספים העומדים על הפרק" :לאנשי חינוך
שבחינות הבגרות והבחינות האחרות קצצו את כנפיהם ,קל להזדהות עם הרוח החדשה הנושבת ממשרד
החינוך שבירושלים .הפיתוי גדול ,אבל השאלה אם לא מדובר בעיקר בשיח של עשירים ,לפחות בחומר,
טרם נפתרה .האם מורים בבית ספר בפריפריה ,שלא לדבר על תלמידיהם ,נמצאים באותו מצב כמו זה
שביישובים המבוססים? האם הם בכלל פנויים לחלום ,או שמא ,קודם לכן ,עליהם לפתור בעיות זניחות
כמו מחסור בתשתיות ,מורים פחות טובים ,צפיפות בכיתות ,ומצוקות אחרות הדורשות סדרי עדיפויות
אחרים?"
הבלוג של אור קשתי ,עיתון הארץ/http://blogs.haaretz.co.il/orkashti/196 :
לשם הוראת כישורי המאה העשרים ואחת החינוך צריך לנקוט שיטות הוראה חדשניות.
שיטות הוראה חדשניות אינן תלויות בטכנולוגיה החדשה ,אם כי טכנולוגיה כזאת עשויה לסייע להן.
כלומר ,היעדר טכנולוגיה ,בקרב המורים איננה תירוץ להימנע מפיתוח כישורי המאה העשרים ואחת.
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