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 סיכום, ומה בהמשך... | 6פרק 

נראה שהמציאות משתנה הרבה יותר מהר מהקצב שבו ניתן להסתגל אליה, לכן לעיתים העיסוק  

בירים את הקצב היעד הוא באירועי עבר במקום מיקוד בהזדמנויות עתיד, והתחושה היא שככל שמג

הסופי אינו קרב. שנת הלימודים תשפ"א הסתיימה, ונראה שזו הייתה השנה יוצאת הדופן והמלחיצה  

ביותר מכל שנות הלימוד הזכורות למרבית האנושות. מגפת הקורונה שיבשה את הלמידה והחינוך,  

הפער. בהודו     די לגשר עלובכל העולם, תלמידים, צוותי חינוך והורים פנו לטכנולוגיות דיגיטליות כ

הכפרית השתמשו בהודעות טקסט כדי לתקשר שיעורי בית, בכפרים בהרי ההימלאיה שידרו שיעורים  

  YouTubeברדיו, ובארצות מפותחות העבירו שיעורים באמצעות זום. סטודנטים למדו מדע מסרטוני  

  - ו   WhatsAppנים כמו  ושיתפו פעולה בשיעורי בית באמצעות אפליקציות העברת מסרו  TikTok  -ו

WeChat . 

האחרונות   בשנים  אך  החינוך,  בעתיד  מרכזי  תפקיד  לשחק  הטכנולוגיה  אמורה  הייתה  מראשיתה 

נראה כי היא אינה מספקת מענה בשל המחסור במשאבים, בתשתיות ובהכשרות רלוונטיות. סיבה  

אמורה לפתור את    הייתה הציפייה הלא ריאלית שנתלתה בטכנולוגיה, שלפיה היא   נוספת לאכזבה

כל בעיות מערכת החינוך. אמנם הטכנולוגיה זימנה דרכים חדשות ומלהיבות ללמידה, אך לעיתים  

קרובות מדי נמצא שמגוון גישות טכניות עלולות להגביל את הלומד בחלק מהמקרים, ובמקרים אחרים  

וזירזה שינוי תפיסתי  אין בהן די. ואולם המגפה החזירה את הטכנולוגיה לעולם החינוך בעוצמה רבה  

לגבי חשיבותה ומיקומה בעולם זה. לצד הכרה זו, ככל שעלה השימוש בטכנולוגיה, בלט גם חוסר  

או   קצה  מכשירי  שחסרו  אלה  ובין  טכנולוגיים  מחיבורים  שנהנו  לומדים  בין  הטכנולוגי,  השוויון 

  מוחלט מבית הספר.קישוריות, ועל כן צומצמו הזדמנויות הלמידה שלהם, לעיתים עד כדי ניתוק 

השנה האחרונה אכן זימנה הצגת תכלית לגבי האופן בו החינוך עשוי להיראות כשהוא הופך דיגיטלי 

אך גם הובהר במהלכה כי דיגיטציה לבדה אינה יכולה לעשות את החינוך נגיש לכול, ויש   יותר ויותר,

התקיימה   בעבר  גם  כי  יצוין  לצידה.  שיפעלו  משלימים,  רכיבים  מקום לזהות  בכל  במגוון למידה   ,

גם  מקומיים.  ואירועים  ספריות  מוזיאונים,  ועד  מקוונות  מקהילות  לכיתה,  פיזיות שמעבר  מסגרות 

מרתקות  הזדמנויות  וליצור  נגישות  לייצר  כדי  דיגיטלית  בטכנולוגיה  השתמשו  אלו  במקומות 

נים כמו הלובר שיתפו חוויות  למעוניינים. כך לדוגמה, רופאים העבירו תוכניות למידה מקוונות, ומוזיאו 

וירטואליות של המוצגים שלהם באמצעות מציאות מדומה. היכולת של מרחבי למידה בלתי פורמליים  

לתת מענה מקוון לצד מענה פיזי יכולה לשמש השראה לאופן שבו ניתן להיעזר בטכנולוגיה לטיפוח  

יש  ולם כדי לממש את הפוטנציאל,  למידה עצמית, למתן ביטוי יצירתי ולשיתוף פעולה עם עמיתים. וא

כיצד לנווט את ההזדמנויות המבוזרות הללו ולשלב אותן למכלול אחד, לספק ללומדים הדרכה והכוונה  

אך כל אלו גם יחד לא יעזרו ללומדים ללא אינטרנט אמין, גישה למכשירי קצה וסביבות שקטות ונוחות 

הטכנולוגיה הטובים ביותר לא יועילו בהיעדר אפילו המשאבים וללמידה. וגם זו רק ההתחלה, משום ש

המאפשרת לנווט בפלטפורמות למידה מקוונות, ליצור קשר עם מורים ועמיתים   אוריינות דיגיטלית 

 באופן מקוון ולנהל את הלמידה האישית מחוץ לכיתה. 

המשתנה.   למציאות  החינוך  של  בהתאמה מתמדת  הצורך  את  המחישה  הקורונה  משבר  תקופת 

וכישורים  המגפה האי ובחינוך מקוון, אף על פי שגישה לאינטרנט  דיגיטלית  צה את הצורך בגישה 
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דיגיטליים אינם נפוצים, וזמינים לכל הלומדים באותה המידה. בעוד שלצעירים לרוב יש רמה גבוהה  

של קישוריות, הרי לא לכולם יש אותם תנאים, ותלמידים משכבות חלשות מתמודדים לרוב עם חסמי  

שוויון -המגפה העלה שהסתמכות על טכנולוגיה עלולה להחמיר אי ימים. הניסיון מתקופת  גישה מסו

סוציו פערים  ולהנציח  ואת  אקונומיים -קיים  והיכולות  הכישורים  את  הצעירים  לכל  נבטיח  לא  אם   ,

בקישורים  וגובר  הולך  באופן  המותנים  ובכלכלה,  בחברה  מלאה  להשתתפות  הנחוצים  המשאבים 

  דיגיטליים.

", וכי הם משמשים בתי ספר הם לא רק מרכזי למידהת הקורונה הדגישה גם את העובדה ש" מגפ

מוקדים לאינטראקציה חברתית ולשירותים המקדמים רווחה פיזית ונפשית, החל מארוחות צוהריים 

לימודיות שונות וכלה בייעוץ. ואכן לטענתם של הצעירים, האתגר  -המחולקות חינם דרך פעילויות חוץ

תי ביותר של תקופת המגפה אינו הלמידה המקוונת, אלא חוסר היכולת לבלות במחיצת המשמעו

חברים באופן אישי. כמו כן קיימים היבטים חברתיים ורגשיים חשובים בתהליך הלמידה עצמו שלא  

תמיד מתורגמים היטב למבנים מקוונים. אמנם הטכנולוגיה מאפשרת לספק מענה חלקי לבעיה זו 

ם וירטואליים המתקיימים לאחר שעות הלימודים וקידום "חברי שולחן וירטואליים",  באמצעות מועדוני

התפקיד  בהערכת  ממעיטים  אנו  מדי  קרובות  לעיתים  אך  למידה,  שותפי  של  דיגיטליים  ואווטרים 

שממלאים בתי הספר בהיבטים של חברה ורווחה. מינוף כלים דיגיטליים לחינוך יעבוד רק אם נוכל  

חב חוויות  גישה לטפח  לתלמידים  ולהבטיח  וירטואליות  בסביבות  ומרתקות  משמעותיות  רתיות 

 למשאבים ותמיכה רחבה.

כאשר אנו מתווים את הדרך לעולם החינוך העתידי, יש לעסוק בכל ההיבטים ולפתח דרכים לשימוש  

דה, בטכנולוגיה בצורה שוויונית ויעילה. כלים דיגיטליים אכן פותחים מרחבים ומודלים חדשים ללמי 

אך רק אם משתמשים בהם היטב ובשילוב עם גישות קיימות. כלים אלו עשויים לתרום רבות למערכת 

  החינוך ובתנאי שהדבר יהיה בהתאמה עם הפדגוגיה עצמה.

את  מתמיד  באופן  לסרוק  חינוך  ולאנשי  חינוך  לארגוני  מומלץ  העתידי,  לחינוך  עצמם  להכין  כדי 

לזה כדי  והעתידית  הנוכחית  בעת התאמת המציאות  יש להתמודד  והזדמנויות שעימם  אתגרים  ות 

ההתאמה יכולה להתבצע ביעילות על בסיס מודלים ארגוניים מערכתיים, החינוך למציאות המשתנה.  

כגון ארגון חינוך מורכב מסתגל ומודלים פדגוגיים מערכתיים כגון פדגוגיה מוטת עתיד, שישמשו לצד  

עים במהדורה הרביעית של הספר "מודל פדגוגיה מוטת עתיד",  ידע, תפיסות וכלים רלוונטיים, המוצ

  והעשויים לתמוך בעיצוב עתיד רצוי אישי או ארגוני.

הוא מתאר את  .  21-תובנות וידע הנוגעים במציאות המורכבת והמשתנה של המאה ההספר מציע  

ומציע סקירה עדכנית על מגמות עתיד בתחום החברתי,   בו בהווה,  חיים  הטכנולוגי, העולם שאנו 

אפשריים,   ותרחישים  והזדמנויות  אתגרים  השלכות,  לרבות  והחינוכי,  הפוליטי  הסביבתי,  הכלכלי, 

לזהות את  הנסמכים על מגמות השינוי. פרק זה מאפשר לכל איש חינוך בפרט ולכל המעוניין בכלל  

מנת לממשו הכיוונים שאליהם פונה העולם, לסמן לעצמו את העתיד הרצוי לו, ולהתחיל לפעול על  

מודל ארגון מורכב מסתגל ומודל   -בפועל. יעזרו לו בכך המודלים המרכזיים המתוארים בהמשך הספר  

חינוכית, הניתנות ליישום מהיר,    המלצות בנושאי מדיניּות כמו כן, מוגשות בספר    פדגוגיה מוטת עתיד.

מוצע   ולבסוף,  תשתיות.  ובניית  תכנון  באמצעות  והן  מלא  באופן  מונחים   דיגיטלימונחון  הן  של 
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וכלים רלוונטיים,   ו/או     שנוסו בהצלחה לשימושו של  תובנות  את המודלים  ליישם  מי שמעוניין  כל 

  ההצעות המובאים בספר.

המידע בספר זה הוא דינמי ומשתנה, והמודלים המוצגים בו הם מודלים פתוחים, המאפשרים שילוב  

נוספים   ומודלים  תפיסות  הב  -של  דמות  בתפיסת  המשך  החל  החינוך,  מערכת  של  הרצויה  וגר 

, וכלה במודלים שעדיין נמצאים בתהליכי OECD  - של ה  2030במסגרת החינוכית של פרויקט חינוך  

  עיצוב והבשלה או מודלים שאיננו מכירים עדיין, אך וודאי נתוודע אליהם בהמשך.

עתיד. לשם כך אנו  ולהנגיש את תחום חשיבת ה מערך המחקר באגף המו״פ ממשיך לחקור, לעדכן  

והמוביל את העשייה   ומעוניינים לקיים שיח מתמיד איתכם, קהל הקוראים שלנו, המעצב  זקוקים 

 החינוכית בארץ. 

המהדורה הבאה שלנו צפויה להמשיך ולהציע מבט על המציאות המשתנה, על מגמותיה העדכניות,  

את   תרחיב  היא  ממנה.  הנגזרים  והמלצות  ב  תפיסת תרחישים  גם  פדגוגיה הפמ"ע  של  היבטים 

חינוך   ארגוני  של  דגמים  תציג  ההוראה,  של  מחדש  ועיצוב  וערכים  מיומנויות  בהקניית  העוסקת 

את   המיישמים  שילוב    תפיסת רדיקליים  של  בנושא  נוספים  ממדים  ותוסיף  מסתגל,  מורכב  ארגון 

  טכנולוגיה בחינוך, תוך התייחסות להשגת יעדי השלומות וקידום הפעלנות.

 ונסיים, כמו תמיד: קחו ועשו זאת לשלכם!

  

  


