
  זיו 
  ,ערב טוב לכולם

 )הדוברים(  כרגע סיימתי לתת הקדמה קצרה למשתתפים שלנו והסברתי כיצד הוובינר הזה הולך לעבוד. אתם
שאלה או שתיים בסיום כל נושא.   לשאולנושאים ואנחנו בינתיים נאסוף שאלות עבורכם. ננסה    5-6תעברו על  

 . הלאהאני מעביר את המיקרופון 

 מראיין 
 שלום לכולם, תודה שאתם פה איתנו.

החלה   , הגדולה במדינה,מחלקת החינוך של העיר ניו יורק אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל לפני כחודש
שלהם. הם עשו עבודה מעוררת ההשראה  העבודהעקבתי מקרוב אחרי . להחליף את החינוך לחינוך מרחוק

בעודם מאפשרים  בתלמידים, במורים ובהורים –ק רבניו יו מיכה במערכת החינוך הציבוריתנהדרת בת
וצוותי   אלפים רבים, ביניהם גם מוריםבהם נגבו חייהם של    במהלך הימים הנוראים האלולחינוך להתקיים  

 . חינוך

ועל איך אנחנו יכולים לוודא  על שוויון –לקחים מהעבודה שלהם  ולהפיקניו יורק כולנו יכולים ללמוד מ
, על  מאמצים משותפיםעל  והחשיבות שלה, בחינוך , על החלק של טכנולוגיהשאף תלמיד לא נשאר מאחור

 תקשורת וכמובן על מנהיגות אדפטיבית. 

 , קחי את זה מפה. ן הלאההמיקרופואני מעביר את 

 דוברת א'
אני וטכנולוגיה.  תבתחום של אוריינושנה,  20-אני עובדת במחלקת החינוך של העיר ניו יורק במשך יותר מ

 ולחלוק אתכם את מה שאנחנו עושים ניו יורק.היום שמחה להיות פה 

.  הנהדרת שלכםעל מערכת החינוך  רבות ימים בהם למדתי 10הייתה לי הזדמנות נהדרת להגיע לישראל ל
על המעבר שאנחנו  להיות מועיל עבורכםחלוק אתכם מידע שיכול החזיר לכם טובה ולה לאני מאוד שמח

 עושים. 

כשלא לכולם יש מחשבים, לא האתגר עמו התמודדנו בניו יורק הוא שהיינו צריכים לתמוך בחינוך מרחוק 
לכולם יש גישה לאינטרנט, לא כולם מרגישים בנוח עם טכנולוגיה ולא כולם דוברים אותה שפה. למעשה, יש 

כדי לתת לכם קצת רגע על בתי הספר שלנו, יש לנו בסביבות שפות בהן מדברים בבתי הספר שלנו.  176לנו 
מיליון תלמידים. יש לנו  1.5והפעוטונים מדובר בערך במיליון ילדים, ואם מוסיפים את גני הילדים  1.2

- מהמשפחות מדברות שפה שאינה אנגלית בבית, ול  50%מורים ואנשי חינוך.    80,000, מהם  עובדים  150,000
 לקויות למידה. זו האוכלוסיה שאנחנו עובדים איתה. מהתלמידים יש  38%

לקדם את מערכת החינוך שלנו ולדחוף אותה למעשה אנחנו תפסנו את הלמידה מרחוק כהזדמנות נהדרת 
לצוות שלנו  איפשרנדמה שרק במהלך החודש האחרון התקדמנו שש שנים קדימה. זה קדימה אל העתיד. 

להתקדם ולהרגיש נוח יותר בסביבה החדשה ובדרך הלמידה החדשה ולעולם לא נחזור אחורה למערכת 
,  חנו קרובים מתמיד לגישור על הפערים הטכנולוגיים. אנ20-הקודמת שנשענה על שיטות של המאה ההחינוך  

תלמידים למחשבים. עיריית ניו יורק למעשה נמצאת במצב למידה של  כל הגישה לליצירת שוויון ולמתן 
 "אחד על אחד", משהו שמעולם לא היה לנו. אנחנו מאוד נרגשים לגבי זה.  

ואנחנו   ו נעבור לחינוך טכנולוגי עבור כולםהשנה אנחנו אמנם עושים למידה מרחוק, אולם בשנה הבאה אנחנ
מצפים שהשיטות החדשות שהמורים והצוותים החינוכיים פיתחו במהלך המשבר יוטמעו במערכת החינוך 

 של ניו יורק בעתיד. 

שיספר איך הצלחנו לספק את הצרכים של למעלה ממיליון תלמידים לדובר הבא  אני אעביר את רשות הדיבור  
 ה מרחוק. במעבר שלנו ללמיד

 דובר ב'
כשחושבים על מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לתמוך בכל התלמידים שלנו אנחנו לרוב חושבים קודם כל על 
תמיכה בהשכלה שלהם, על מה אנחנו צריכים לתת להם כדי שהם יוכלו ללמוד כמו שצריך וכו'. לרוב אנחנו 

האם יש להם אוכל? האם יש להם מים? האם הם  –, הפיזיים שלהם לא חושבים על הצרכים הבסיסיים
העיר בטוחים? האם יש גג מעל ראשם? הצרכים הבסיסיים האלו הם מה שאנחנו צריכים "לתקוף" קודם כל.  

אח"כ הרחבנו את התכנית  ניו יורק כינסה במספר בתי ספר מרכזי אוכל וסיפקנו ארוחות לכל התלמידים.
מידים זכאים לארוחות אלא גם המשפחות שלהם. כל משפחה יכולה להגיע לאחד  הזו כך שלא רק התל

פעמים ביום. כך אנחנו יודעים שלפחות צרכים בסיסיים אלו  3מהאתרים הללו בבתי הספר ולקבל ארוחה, 
כדי לאפשר לתלמידים שלנו לקבל את  מסופקים ואז אפשר להתחיל לחשוב ולעבוד על הפקטורים האחרים

 בה ביותר שהם זקוקים לה. ההשכלה הטו



 מנחה
 אם אפשר שרק תציג את עצמך ואת התפקיד שלך.

 דובר ב'
אני עושה  ובתפקידי החדש כמנהל פרויקט "שוויון דיגיטלי" עובד במחלקת החינוך של עיריית ניו יורק אני 

 . הרבה תמיכה טכנולוגית בתחום הלמידה מרחוק

 דוברת ג'
כמורה לחינוך מחלקת החינוך של ניו יורק. עבדתי שנים רבות בחינוך מיוחד, עבדתי מנהלת תכניות ב אני

לאחרונה  עבור בתי ספר יסודיים.  מיוחד בבתי ספר יסודיים ואז עברתי להיות מומחית ל"שוויון דיגיטלי"
 ואני תומכת בצוותי החינוך שלנו במעבר הזה ללמידה מרחוק.  הצטרפתי לצוות הזה

הוא דיבר על כך שבמעבר הזה אנחנו צריכים לחשוב על הצרכים    –דיבר עליו  שדובר ב'  אני רוצה לחזור למה  
רגשית הבסיסיים של התלמידים. החלק הנוסף של הסיפור הזה, בנוסף לארוחות, הוא חשיבה על הבריאות ה

מידים. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מתמודדים עם זה. זו והנפשית של התל
לראות האם למידה מרחוק זה משהו שיכול לעבוד או זו חוויה טראומתית וקשה, לא ניסיון כללי מגיפה, 

ירים בשלב זה, רוב התלמידים שלנו ואנשי הצוות מכהאם בכל אנחנו יכולים ללמד ע"י אמצעים דיגיטליים.  
 אישית מישהו שחולה בקורונה או שנפטר מהמחלה ואנחנו חייבים להיות רגישים לכך.  

השבוע הזה כדי להתחבר מחדש עם התלמידים, לוודא בשבוע האחרון הייתה חופשת האביב וניצלנו את 
צריך זה חשוב מאוד,  שאנחנו מגיעים לכולם ומאפשרים להם להגיע לתוכן שנוגע לצרכים רגשיים ומנטליים.  

 להידרש לנושאים האלו קודם, לפני שפונים לתכנים האקדמיים.

 דובר ב'
לפני שדאגנו לאקדמיה ולתוכן רצינו לוודא שלתלמידים שלנו יש את כל מה שהם זקוקים לו כדי להצליח  

והדבר הבא ברשימה היה העברת התכנים וחומר  בלימודים. דאגנו להם לאוכל, לבריות נפשית וחברתית
היו לנו תלמידים שכבר היו להם מכשירים ואלו היה המקרים הטובים יותר. עם זאת, היו לנו גם  הלימוד.

המוני תלמידים שלא היו ברשותם מכשירים טכנולוגיים. כדי לספק להם מכשירים, התחלנו עם בתי הספר  
אותם העברנו לתלמידים. כך שכשהתלמידים עזבו את בתי הספר הם ו  שנתנו כל מכשיר/מחשב שהיה להם  –

  3,000- השגנו למעלה מלקחו איתם את המכשיר/מחשב כדי שיוכלו לגשת לתכני הלימוד דרכם. בהמשך 
במקביל היינו צריכים אייפדים שפעלנו, ואנחנו עדיין פועלים, להעביר אותם לתלמידים שזקוקים להם. 

להתחבר לרשת וכך להתחבר אלינו, ובאמת האייפדים שחילקנו מגיעים עם רשת    לוודא שהתלמידים יכולים
גם לגבי המחשבים והמכשירים הנוספים שחילקנו אנחנו מוודאים שהתלמידים יודעים כיצד  משלהם. 

וגם איתם ווידאנו . גם לצוות היו בעיות דומות וגם הם קיבלו ציוד מבתי הספר  להתחבר לחברות האינטרנט
יבור מתאים לאינטרנט. כך, גם תלמידים וגם מורים יכלו להתחבר לאינטרנט ולהוציא לפועל  שיש להם ח

 את הלמידה מרחוק. 

וחשוב להגיד שטכנולוגיה משהו שנכנס למערכות החינוך בכל העולם. לה רבות, ו"זמן מסך" זה נושא שע
מערכת החינוך להמשיך להיות "חיה"  כרגע זה הקשר היחיד של התלמידים עם המורים שלהם, זו הדרך של  

גם אם התכנים הם אחרים, התלמידים יכולים לחוות את החינוך הזה וויזואלית לפחות.   ורלוונטית.
 .  שלהם המכשירים האלו הפכו לחשובים מאוד, הם ספרי החינוך החדשים

 דוברת א'
קנו עד כה. כתבתי בצ'ט את ש לכם שאלות בנוגע למה שחלתודה רבה. עכשיו נעשה הפסקה כדי לראות אם י

 הנושאים השונים שנדבר עליהם, אז נשמח לענות על שאלות בנוגע לנושאים שעלו עד כה. 

 תשובות-שאלות

איך זה נראה כשיש מספר ילדים  האם מדובר באייפד פר ילד או אייפד פר משפחה?  שאלה:  •
  ?במשפחה

 תשובה  •
o  'יש מכשיר, לא לכל משפחה. זו הגישה   תלמידאנחנו רוצים לוודא שלכל : דוברת א

גרים  לרוב אנחנו. בניו יורק אנחנו צריכים להיות מאוד יצירתיים כי שלקחנו על עצמנו 
 בדירות קטנות עם הרבה אנשים. 

o  'או חיבור מתאים אין פס רוחב  גם לפעמיםהבעיה היא לא רק עם המכשירים, : דובר ב
אנחנו מנסים לעזור עם זה ולוודא שמספר אנשים לרשת שיכול לעמוד במספר מכשירים. 

, בין היתר אנחנו מסייעים עם החיבור בין המשפחות לחברות יוכלו לגלוש בו זמנית
. המטרה היא לא האינטרנט שלפעמים אפילו מציאות תכניות בחינם להגדלת פסי הרוחב

בטווחי זמן , אלא לקיים פגישות קטנות עם התלמידים נט במקבילסרטוני אינטרלראות 
 ואז לתת להם משימות שיוכלו לעשות בעצמם. קבועים 



 מה אם אין אינטרנט בבית?  :שאלה •

מאפשרים עבודה על הרשת הקווית ויאפשרו לעבוד האייפדים שאנחנו שולחים    (:דוברת א' תשובה ) •
 כמו על האינטרנט במידה ואין כזה בבית. 

 

 איך ידעתם כמה אייפדים הייתם צריכים לרכוש?   איך התחלתם עם הלמידה מרחוק? שאלה: •

כל  . בעיקרוןחלקנו עם כל המנהליםגם עשינו סקר שנמצא באתר שלנו אותו  :(דוברת א' ) תשובה •
בשלבים המוקדמים  משפחה יכלה לציין אם הם זקוקים למכשיר או לא. פנינו גם למנהלים עצמם

 זקוקים למחשבים שלהם שייתנו סוג של הערכה כמה משפחות ותלמידים ל מנת של התהליך ע
 לאחר שהם חילקו את המחשבים והמכשירים שהיו להם בבתי הספר.

 

  מה היה הצעד הראשון?האם התחלתם עם הפדגוגיה או עם המכשירים? שאלה:  •

בזמן לעשות דברים אחד אחרי השני.  "מותרות"במקביל. לא הייתה לנו  :(דוברת א' ) תשובה •
, מחלקת ה"חינוך הטכנולוגי" עבדה וחלוקתם לתלמידיםעבדה על השגת המכשירים    ITמחלקת הש

 על הדרכת המורים וצוותי ההוראה. 
אני אדבר על זה בהמשך אבל אולי כדאי שאעלה את זה כבר עכשיו, מזה שנים רבות שאנחנו עובדים 

שלנו ומנסים לוודא כיצד ניתן לתמוך בהם בהיבט הטכנולוגי, כך שזה לא היה נושא  עם המורים
 חדש לחלוטין עבורם. 

 

אילו מכשירים התלמידים משתמשים? האם הם נעזרים בניידים שלהם או שבאמת ב שאלה: •
  מדובר בלפטופים או אייפדים?

הם משתמשים  –מכשיר  אף אחד לא צריך לסמוך על הפלאפון שלו בתור :(דוברת א' ) תשובה •
אם אין להם  אייפדים, מק, טאבלטים וכו'.  –במכשירים שבית הספר שלהם השתמש קודם לכן 

מכשיר, אנחנו נשיג להם, לכל הפחות טאבלט. מעולם לא עשינו את זה בניו יורק, ולכן אנחנו מאוד 
זה היה החלום שלי, ואמנם . בהיבט השוויוני – נרגשים להכניס את הטכנולוגיה למערכת החינוך

 זה מדהים עבור התלמידים והצוות.   –הנסיבות בהן זה קורה הן מצערות, אבל בהמשך, וכבר עכשיו  
 

מבחינת כמה מטלות הוא מקבל, כמה נראה לו"ז טיפוסי עבור תלמיד?  ך  ם את יודעת, איא  שאלה: •
 ראה יום טיפוסי של תלמיד בניו יורק היום. שיעורים פרונטליים נערכים כדי ש"נרגיש" כיצד נ

  תשובה •
o  ,בעצמם,    בניו יורק אנחנו מעודדים את בתי הספר לבנות את שגרת היום שלהם  :דוברת א

מצב  רשייווצכמובן לא מעוניינים . אנחנו ואם הם צריכים אנחנו פה לסייע ולהדריך
 מדהימות . יש לנו שותפויות עם חברות שונותשהתלמידים בוהים במסך כל היום

, אפילו כאלו עם תכני אודיו עבור תלמידים צעירים שטרם  פעילויות למידהשמציעות 
יכולים הילדים יכולים לעשות את המשימות בעצמם, בזמנם, ואז המורים  למדו לקרוא.
 . את העזרהובהם יספקו להם  פגישות אישיות/קבוצתיותלקבוע איתם 

o  'אני חושבת שאחת העצות הכי גדולות שנתנו ושהיו מסר עיקרי במחלקת : דוברת ג
ם את מהלך היום הקודם החינוך היא שבמהלך הזה של הלמידה מרחוק אנחנו לא משכפלי

וזה  8-15של התלמידים. באופן טיפוסי, התלמידים שלנו נמצאים בשיעורים בין השעות 
שעכשיו אנחנו עושים שיעורים מרחוק באותה מתכונת בה התלמיד יושב בשעות האלו  לא  

, תלמידי תיכון ילמדו מול המסך. כמובן שיש הבדלים בין הכיתות והגילאים השונים
  המטרה הכללית היא לבדוק עם התלמידים שעות אחר מתלמידי בתי ספר יסודיים.  מספר  

כולים לעשות בזמנם ובקצב שלהם ואז מה קורה בבוקר, לתת להם שיעורים שהם י
להוביל את המורים שלנו  פרטנית או בקבוצות. זה המודל שאנחנו מנסים    –בודקים איתם  

 אליו. 
o  'הנה דוגמה לאיך שיעור יכול להיראות: אתה אומר לתלמיד לבנות מבצר : דובר ב

ה הנפח ואז תמדוד את הגובה, הרוחב והעומק של המבנה ותגיד לי מ מהכריות של הספה
של המבצר. בדרך זו, המטלה לא צריכה להיות מבוצעת באותו זמן ע"י כל התלמידים, 

 והם חוזרים עם תשובה. כך הם לומדים.  היא מבוצעת "בעולם האמיתי" 
 

 דוברת א'
, אנחנו מנסים לתת לכם את שאלות מצוינות, מעריכה אותןהאם אנחנו מוכנים לעבור לנושא הבא? אלו 

 . טובות שניתןהתשובות הכי 

. ידענו שברגע שתהיה לנו אפשרות מערכת תקשורת חזקהבניית עבורנו היה  שהיה מאוד חשובדבר נוסף 
האתר שלנו היה לתקשר עם כולם אפשר יהיה לדאוג לכל הנושאים שנשארו כי אנשים יידעו לאן לפנות. 

יש גם עבור אנשים עם מוגבלויות, כך שיהיה נג  כבר לפני שנתיים  עיצבנו אותו מחדש  –המרכז של הדבר הזה  



 ( למידה מרחוק.2הוראה מרחוק; ) (1: )שני חלקים חדשים לאתראנשים שדוברים שפות אחרות. הוספנו 
 ו תקשורת יהלנכבר לפני המשבר נבנוסף, לשם פנו מורים והורים כדי לקבל את החדשות הכי עדכניות. 

כך כל יום המנהלים  מתכונת שהפכה בעת המשבר להיות יומית.    –פעם בשבוע    עם מנהלי בתי הספר    שוטפת
קיבלו מידע שהם יכלו לחלוק עם הצוותים שלהם. יכולנו לתקשר עם כל הצוותים כי לכולם היה  

עוד בשלבים  בנוסף ערכנו סקרים . Microsoft teamsולתכנה  מייקרוסופט, ומשכך גישה למיילים
מה שאפשר לנו לקבל החלטה שנעבוד עם גוגל. כך היינו  גלמשתמשים בגו 75%-המוקדמים וגילינו ש

כמו כן, אפשרנו לכל המורים  מסוגלים באופן מידי לעבור לתקשר עם כל התלמידים בצורה טכנולוגית.
 בכניסה אחת.  והתלמידים להשתמש בכל התכנות של מייקרוסופט

ומייקרוסופט, זה לא אמר שהם ידעו איך להשתמש בהם. אחד כמו כלן, למרות שלרוב האנשים היה גוגל 
ואחת  (Microsoft Teams-)ו ה ליצור קהילת אונליין שמלמדת מייקרוסופטהדברים הראשונים שעשינו הי 

מורים   בו TEAMSיצרנו "חדר פגישות" בתוך התכנה של הבנוסף, (. google classroom- שמלמדת גוגל )ו
לכל הכלים שלנו יש בכל עת.  –יכלו להתייעץ, לשאול שאלות, לקבל הדרכות, לחלוק סרטוני וידיאו וכו' 

, כלומר האנשים בתוך בתי הספר שמספקים תמיכה a technology single point of contactמשהו שנקרא 
. אתם רואים שיש לנו דרכים טכנית. לכל אחד מבתי הספר יש מישהו כזה ואנחנו יכולים ליצור איתם קשר

 רבות לתקשר עם הצוותים בתוך בתי הספר. 

ל מנהלי האתרים של בתי הספר  כך שאנחנו יכולים לפנות לכ schools webmaster communityיש לנו 
ולסייע בהדרכתם כדי לוודא שהם מתקשרים עם בתי הספר בצורה הטובה ביותר. אנחנו יכולים לגשת  

 נליין שיש לנו כמו גם במייל. אליהם דרך קהילת האו

שי הקשר בכל אחד מבתי הספר ואלו אנ digital and accessibility inclusion teamלבסוף, יש לנו גם 
 ., ותוכן שוויוניודוברי שפות זרות שמוודאים שיש גישה לכולם, לרבות אנשים עם מוגבלויות

זה מה שאפשר לנו לעשות ללמידה הטכנולוגית   הספרבגלל שיש לנו את כל הדרכים הללו ליצור קשר עם בתי  
 מרחוק סקייל כזה ולתמוך בצוותי ההוראה השונים.  

 דוברת ג'
תודה שחלקת איתנו את זה. כמובן שתקשורת זה נושא מאוד חשוב ואולי למשתתפים יש כמה שאלות בנושא 

 הזה. לכן אנחנו נרצה לקחת הפסקה כדי שנוכל לשמוע על מה אתם חושבים. 

 תשובות-שאלות

אחת השאלות המרכזיות שאני רואה בצ'ט, לפני שנתקדם לדבר על תקשורת עם המורים,  שאלה: •
 איך אתם מתקשרים עם ההורים? האם תוכלו להרחיב על כך?היא 

 NYCSA  (New York( מערכת  1: )יש לנו שתי דרכים עיקריות לתקשר איתם  :(’דוברת א)  תשובה •
City School Account)    .אנחנו מסייעים לבתי שמאפשרת לנו לספק מידע לכל ההורים באופן מידי

 –  המערכת מספקת המון מידע להורים בנוגע לתלמידים הספר לחבר את ההורים למערכת הזו.
ההורים יכולים להיכנס למערכת ולראות ציונים, תעודות וכו'. זו הדרך העיקרית עבורנו לתקשר 

ודרך  במייל כולם( דרך התלמידים כי אנחנו מתכתבים עם 3( דרך האתר שלנו; )2עם ההורים. )
Google Classroom  . 

 

 ך הביתמה תפקיד ההורים כדי לאפשר את הלמידה מרחוק? מה התפקיד שלהם בתו שאלה:  •
 ? בעבודה עם הילדים

  תשובה: •
o  'בניו יורק יש לנו הורים מרקעים שונים, ויש לנו גם הרבה תלמידים שאין להם   :דוברת א

אומנה. בנוסף, המון הורים עובדים והרבה מהמורים הורים. במערכת ההורים ונמצאים 
יותר מדי אחריות על  להעמיסמה שניתן כדי לתמוך בתלמידים מבלי כל אנחנו עושים 

יודעים שהם יכולים  שהם לוודא ההורים. לתלמידים יש מספר מורים ואנחנו רוצים 
 תמיכה מההורים.  לסמוך עליהם ולגשת עליהם. אנחנו מבינים שלא לכל התלמידים יש

o  'הגדולים יותר מצליחים יותר להתמודד זה רלוונטי יותר עם הילדים הקטנים, : דובר ב
המורה עם זה. עבור הדור הצעיר יותר, ההורים הם הקו הראשון לסייע עם תמיכה טכנית.  

ולעזור עד כמה שניתן, הוא זמין עבור התלמידים עד כמה שניתן,  ספק תמיכה  נמצא שם ל
צריכים להפנות את התלמידים למורים. אם לתלמיד יש שאלה או בעיה עדיף  וההורים

 שההורים יפנו אותם למורים, בגבול הסביר.  
 

 לתכניות של הלמידה מרחוק? מגיביםאיך ההורים  שאלה: •

 :תשובה •



o   'חלק מההורים היו מאוד מודאגים משום שהם עובדים כדי  – משתנה מאודזה  :דובר ב
לשרוד והם דאגו שיצטרכו להיות בבית. הורים אחרים הוציאו את הילדים מבתי הספר 

לחנך אותם בבית בעצמם. הרבה מההורים  שהכרזנו על משהו והם החליטו הרבה לפני 
ה חשש שילדים , היומהמורים כן רצו לראות את כולם נכנסים למערכת הלמידה מרחוק

ילכו לביה"ס ויביאו את הוירוס הביתה, בעיקר לבתים בהם מתגוררים אנשים מדורות 
 שיותר חשופים ונמצאים יותר בסיכון.  שונים

o  'אני רוצה להוסיף שכרגע הוצאו סקר להורים כדי לשמוע מהם מה עובד, מה  :דוברת א
 וכו'. נעדכן את המאמצים שלנו בהתאם לסקר.  לא עובד, למה הם זקוקים

 

שתנאי מקדים ללמידה מרחוק מוצלחת היא רכישת מכשירים ובלעדי  האם אתם אומרים   שאלה: •
 זה זה לא יכול לעבוד?  

  תשובה •
o  'בניו יורק. עם זאת, יש לנו  פה לא, אנחנו לא אומרים את זה, זה מה שעובד : דוברת א

, בעיקר עם ילדים צעירים יותר, שהם לא ממוקדים בטכנולוגיה. נוסף יש לנו בתי ספר
ואפשר לעשות ללא  תכנים שהועברו לתלמידים דרך חוברות למידה שהגיעו לבתים שלהם  

את תכנית הלימודים כך שאם אין הם המירו    –  PBSטכנולוגיה. בנוסף יש לנו שותפות עם  
יכול ללמוד דרכה. כמו שאמרתי, אנחנו נותנים לתלמיד מחשב אבל יש לו טלוויזיה הוא 

 שיקול דעת לבתי הספר והם יכולים להחליט מה הכי טוב עבור הקהילה שלהם. 
  Microsoft Teamsדבר נוסף ששכחתי להזכיר הוא הטלפונים. בגלל שאנחנו עובדים עם 

עורים  זה אומר שמורה יכול לתקשר עם קבוצת תלמידים דרך הנייד, הם יכולים לקיים שי
מלאים, פגישות אחד על אחד וכו'. יש דרכים אחרות שאפשר לעשות זאת בלי טכנולוגיה,  

אנחנו אחת אנחנו במרכז הטכנולוגיה.  –אבל בגלל שזה ניו יורק, זה בדומה לתל אביב 
מהערים המובילות בטכנולוגיה ולכן אנחנו מסתכלים על המצב כהזדמנות לתמוך 

 אם בזה הם בחרו להשתמש.  ובתלמידים באמצעות טכנולוגיהבהורים, במורים 
o  'אמנם טכנולוגיה זו הדרך בה התלמידים  – : אני רוצה להוסיף בזריזותדוברת ג

כמו מתקשרים עם המורים, אבל רוב הלמידה שלהם נעשית למעשה מחוץ למסכים. 
ידה נעשות כך שהעשייה והלמהפעילות עצמה היא לבנות מבצר מכריות    –  מקודםהדוגמה  

, שאמור להיות עבור ההתקשרות בלבד, זו לא השיטה בה אנחנו משתמשים מחוץ למסך
שעות, רוב הלמידה קורית מחוץ  8כדי ממש ללמד. הילדים לא יושבים מול המסך במשך 

 למסך. 
 

טובות עבור הכי פרקטיקות את הלתת האם התפקיד שלהם הוא מה התפקיד שלכם?  שאלה:  •
הם אלו והמורים אנחנו רק נותנים את המכשירים שאתם ה"מאפשרים" של הלמידה )המורים או 

  שמעצבים את שיטות הלימוד(?

 : תשובה •
o  'ועבור  בתי הספר להחליט מה הדרך הטובה ביותר עבורםמעודדים את אנחנו  :דוברת א

אנחנו לא אומרים להם מה הם ואז אנחנו תומכים בהם.  – האוכלוסיה שהם משרתים
 אמורים לעשות, אנחנו נותנים תמיכה ככל שניתן. 

o  'כאן כמרכז שמספק אנחנו , אמר, אין מודל אחד שמתאים לכולםשנמו  כ :דוברת ג
שבוע של ה – אלף מורים שלנו 80-ולתמוך בכל ה כדי לעשות סקיילתמיכה. מה שעשינו 

תלמידים לא למדו " בו Planning weekתוכנן ע"י מערכת החינוך להיות "במרץ  16
הגיעו לבתי הספר כדי לקיים חשיבה, התייעצות ולמידה ולהבין, ב"שיעורים" והמורים 

אנחנו הצענו להם  יחד עם צוות ההנהלה, מה יעבוד הכי טוב עבור בית הספר שלהם. 
אחד הדברים הראשונים שהצענו לבתי  שותפויות ותוכנות שכבר השתמשנו בהם בעבר.

  )מעבר מהיר rapid transition to online learningקורס אונליין שנקרא הספר היה 
וובינר שסיפק מסגרת שמורים יוכלו להבין דרכו את המרכיבים  –( ללמידה אונליין

העמקנו את התקשורת שלנו עם חברות בהמשך  למידה מרחוק.  שכרוכים במעבר להשונים  
חלקנו אפילו הסמכות  נות וגדולות ולמדנו היטב כיצד להשתמש בתוכנות האלו.קט

פנינו אליהם לעזרה והם סייעו לצוותים החינוכיים רשמיות בשימוש בתוכנות האלו. 
להצטרף לסשנים שהם בחרו   יכול היה  המוריםללמוד את התוכנות טוב יותר. צוות 

רנו אלפי מורים וערכנו מאות סשנים בהתאם למה שהם היו צריכים. בחודש האחרון הכש
 כאלו, שהוקלטו ונשלחו למי שלא יכול היה להשתתף.  

לא רק אנחנו סיפקנו את ההדרכות, אלא במערכת החינוך בנינו צוות שלם של   :דוברת א' 
 מדריכים שהיו מוכנים לסייע לכל אלפי המורים שהיו צריכים סיוע. 

 


