
עקרונות הפיתוח המקצועי 
נוסח על ידי מרכז הפסג"ה

למידת עמיתים
למידה פעילה

יישום הלמידה החדשה
שילוב בין תאוריה לפרקטיקה

למידה בין המפגשים
הבניית ידע חדש על בסיס 

הפרקטיקה/היישום
מכוונות לתוצר

להרחבה

נתוני סקר למידה מקוונת בתהליכי הפיתוח המקצועי לשנת תשע"ט

למידה עצמית – נקודת חוזק 
המשתלמים מציינים שאחד הגורמים 

המשמעותיים שנותנים ערך מוסף 
ללמידה מרחוק הוא "למידה עצמית".

למידה שיתופית - נקודה לחיזוק 
המשתלמים מציינים שיש פחות 
מטלות שיתופיות ופחות למידת 

עמיתים בקורסים מקוונים. 

רפלקציה - נקודה לחיזוק 
המשתלמים מציינים כי בקורסים 

המקוונים יש פחות תהליכים 
רפלקטיביים על הלמידה.

רעיונות לשילוב רפלקציה כיצד ניתן לקדם למידה שיתופית בקורס מקוון?
בתהליכי הפיתוח המקצועי

הערכת תהליך הלמידה 
והמטלות נעשית באופן 

שוטף ומתמיד.

ההתאמה ללמידה 
הדיגיטאלית תעשה על ידי 

שימוש בכלים שיתופיים.
הצעה למתודות רפלקטיביות 

מרכז פסג“ה
למידה דיגיטאלית - תש"ףפתח תקוה

עובדי הוראה של מרכז פסג"ה פתח תקוה יכולים ליהנות  ממבחר של קורסים דיגיטליים (מקוונים) במגוון נושאים ותחומי דעת, בהיקפי 
למידה שונים ובמגוון מודלים (מקורס וירטואלי שלם ועד מפגש אחד וירטואלי בקורס פנים מול פנים). הקורסים הדיגיטליים נלמדים 

מרחוק, בכל זמן ובכל מקום. 
אחד מהיעדים של הלמידה הדיגיטלית בפיתוח המקצועי מתייחס לקידום קורסים דיגיטליים איכותיים. מומלץ להתעדכן בהנחיות של 

משרד החינוך להתנהלות בקורסים דיגיטליים: הגדרות, קריטריונים ומדיניות לקורסים דיגיטליים. 

10 הקריטריונים לקורס דיגיטלי איכותי
לקוח מתוך מסמך הגדרות וקריטריונים לקורסים דיגיטלים

מטרות הקורס, הגדרת תהליכי הלמידה והתוצרים הרצויים ברורים ומוצגים בסביבת הלמידה.
מטלות הקורס מבטאות הבנה, העמקה, ויישום של הנושא הנלמד.

חשיבה  לתהליכי  נדרש  מידע,  מקורות  למגוון  נחשף  הלומד  בקורס,  הלמידה  במהלך 
ברמה גבוהה וליצירת ידע חדש.

בקורס ייעשה שימוש במגוון דרכי הוראה, המותאמים למטרות הקורס ולקהלי היעד.
בקורס יהיה ניצול מושכל של הטכנולוגיה לקידום המטרות הפדגוגיות.

התכנים יונגשו בצורה נוחה וברורה ללומדים.
ההתנסויות במפגש יזמנו דיון/היוועצות, שיח/עבודה משותפת.

בקורס תידרש התייחסות של עמיתים לתהליך ולתוצר המוצג על ידי הלומדים.
בקורס יינתן ביטוי ליישום של הנלמד על ידי הלומדים בשדה ההוראה ורפלקציה על הלמידה.

הערכת תהליך הלמידה והמטלות נעשית באופן שוטף ומתמיד. 

להרחבה: מחוון להערכת קורס/מפגש א-סינכרוני
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הצעות לפעילויות 
לקידום למידה שיתופית

המלצה לכלים 
לביצוע הפעילות

פורום
קבוצה ברשת חברתית

קבוצה בווטסאפ

קבצים שיתופיים
onenote - מחברת שיתופית

padlet - לוח קיר שיתופי
onenote - מחברת שיתופית

קבצים שיתופיים

להצעות נוספות 

forms
מנטימטר

בלוג שיתופי

נושאים לדיון ושיח דינאמי 
כולל תגובות לעמיתים

משימת חקר קבוצתית

איסוף מידע משותף
איסוף תובנות בעקבות למידה

בניית מאגר ידע שיתופי

https://pisgapt.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/342/2019/05/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf
https://docs.google.com/document/d/1vuBPChhD5-X3r0T7-l8Qwa21StpIR-Ffvw9T-uXkiGA/edit
https://docs.google.com/document/d/1R026BWJ2QMN_MlHkvc7dgcGsucTTeSH8991NKJY0Fhw/edit
https://pisgapt.tik-tak.net/%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99/%d7%a8%d7%a4%d7%9c%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99/
https://pisgapt.tik-tak.net/%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-8/



