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 מודל הלמידה מרחוק בעיר ניו יורק
 19.04.20סיכום וובינר מתאריך 

 דק'. 5דקות קריאה: 

 איש.  400הוובינר היה פתוח לקהל הרחב והשתתפו בו מעל 

 דוברי הוובינר היו:

 מנהלת תחום האוריינות הדיגיטלית והלמידה מרחוק במחלקת החינוך של העיר ניו יורק. ▪

 תחום הגונות דיגיטלית במחלקת החינוך של העיר ניו יורק.מנהל  ▪

 מנהלת תכניות בתחום הלמידה מרחוק במחלקת החינוך של העיר ניו יורק. ▪

 נתוני רקע מרכזיים

 .0-18מיליון ילדים בגילאי  1.5-העיר ניו יורק מעניקה שירות לכ ▪

 מורים. 80,000עובדים, מתוכם  150,000במחלקת החינוך עובדים  ▪

 שפות שונות(. 176מאוכלוסיית התלמידים אנגלית היא לא שפת אם )מדוברות בבתי הספר  50%-ל ▪

 מהתלמידים מאובחנים כבעלי לקויות למידה. 38% ▪

 .1.9.20-מחלקת החינוך של העירייה הודיעה על מעבר מלא ללמידה מרחוק וחזרה ללימודים לא לפני ה ▪

 נגישות ופניות ללמידה מרחוק

ורונה גרם למחלקת החינוך לחשוב על הצרכים הבסיסיים של המשפחות )מזון, מים, קורת גג וכד'( משבר הק ▪

 ארוחות ביום. 3ולפתוח מרכזי חלוקת אוכל כדי לספק לכל מי שצריך 

העירייה קיבלה החלטה לספק לכל תלמיד מכשיר קצה היה פער משמעותי במכשירי קצה לתלמידים.  ▪

כשיר שהיה בבתי הספר חולק לתלמידים. שנית, העירייה השיגה אלפי מכשירי . ראשית, כל מוכך הם פועלים

Ipad .בעלי רשת משלהם לטובת למידה 

גם בחיבור לאינטרנט היו פערים. העירייה מחברת בין משפחות לחברות אינטרנט שמציעות תכניות חינם  ▪

 לטובת חיבור המשפחות לרשת.

לאתר העירייה ובו השתמשו מנהלי בתי ספר אל מול הקהילות המיפוי המדויק נערך באמצעות סקר שעלה  ▪

 שלהם.

 היבטים רגשיים

צורך חשוב שהמחלקה מזהה שצריך לתת לו מענה. רוב התלמידים מכירים אישית מישהו שחלה/נפטר  ▪

 . מנסים לייצר יציבות רגשית לפני שפונים לתכנים לימודייםנפשיים קשים.  -מהנגיף וחווים קשיים רגשיים

 הלמידה תפישת

מחלקת החינוך מעודדת את בתי הספר לבנות מערכת שעות ושגרת יום בעצמם לאור ההיכרות  ▪

 שלהם עם התלמידים והמשפחות.

למרחב המקוון, אלא לייצר  המסר העיקרי של מחלקת החינוך היה לא לשכפל את הלמידה מהכיתה ▪

 למידה אחרת.

 תפקיד מחלקת החינוך: לתמוך, לסייע ולהדריך. ▪

הכללי: עושים צ'ק אין עם התלמידים בבוקר, נותנים משימות שיעשו בזמנם ובקצב שלהם )ומחוץ  הקונספט ▪

למסך(, ועושים צ'ק אאוט בסוף היום באופן פרטני או בקבוצות קטנות כדי לבדוק איך היה. אין ציפייה שיישבו 

 את אותו מספר שעות כמו בכיתה מול המסך.
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. להורים רקעים שונים ורובם עובדים )וכן יש לא ם כמה שאפשרגישת העירייה היא שיש להקל על ההורי ▪

מעט תלמידי אומנה( ומנסים לתמוך בתלמידים מבלי להעמיס על ההורים. אפילו הנחו הורים להפנות שאלות 

 של הילדים למורים.

ים מעבר ללמידה מקוונת, יצרו שותפויות עם הרדיו הציבורי ויצרו גם ערכות למידה מודפסות אותם מחלק ▪

 לבתים.

 תקשורת עם בעלי עניין

התקשורת מבוססת על אתר מחלקת החינוך ובו שני חלקים: הוראה מרחוק; למידה מרחוק; לשם כלל  ▪

 הגורמים פונים בכדי לקבל עדכונים, טיפים וכד'.

, SmartSchoolיש בנוסף גם מערכת עירונית שבה מספקים מידע להורים )בדומה למשו"ב או    –לגבי ההורים   ▪

 בתוספת חלק למידע ועדכונים(. מסייעים להורים להתחבר למערכת.רק 

 סוגיות טכנולוגיות

סקר שימושים טכנולוגיים בשלבים מוקדמים גרם לעירייה לבחור בחבילת הכלים של גוגל ובכלי מייקרוסופט  ▪

 אחת לכל חבילת כלים. –כפלטפורמות המרכזיות. בהתאם לכך, הקימו שתי קהילות תמיכה מקוונות 

. בנוסף, יש גם קהילת בכל בית ספר יש איש קשר טכנולוגי שהוא כתובת לפניות של צוותים והורים ▪

נות וההכלה הבית ספריים שדואגים שכל התכנים וגמנהלי אתרי אינטרנט בית ספריים וקהילת מנהלי הה

 יונגשו לכלל קהילות בית הספר.

 ארגון ותכנון

. התלמידים לא למדו והצוותים החינוכיים בנו וע תכנוןהשבוע הראשון לסגירת בתי הספר הוגדר כשב ▪

 )כל אחד בבית ספרו( את תכנית הלמידה לתקופה הקרובה, לפי מה שיעבוד הכי טוב בבית הספר שלהם.

 Rapid Transition toמחלקת החינוך הציעה לבתי ספר קורס מקוון בשם "מעבר מהיר ללמידה מקוונת" ) ▪

Online Learning ).שתעזור להם להפוך את הלמידה למקוונת 

להכשרת מורים על כלים ופלטפורמות  מחלקת החינוך קיימה בשבועות האחרונים מאות וובינרים ▪

 טכנולוגיות ועל הפדגוגיה של למידה מקוונת.

)גדולים כמו גוגל ואפל, וקטנים כמו  מחלקת החינוך יצרה שותפויות עם גורמים עסקיים וחברתיים ▪

BrainPop חברות אחרות מעולם טכנולוגיות הלמידה( לטובת בתי הספר.ו 

 

 

 התמלול המלא של הוובינר מופיע בקובץ נפרד.


