מובילים את החינוך במאה ה21-
מדינת ישראל משקיעה משאבים רבים במחקר ובפיתוח ,ומצליחה להוביל
בנושאים הדורשים יצירתיות וחדשנות .ואולם מחקרים מראים כי המדינה
תתקשה להבטיח את המשך שגשוגה מבלי לדאוג לכל אזרחיה להשתלב
בהצלחה בחברה ובעולם התעסוקה.
מטח מוביל זו השנה השלישית את מושב החינוך בכנס הרצליה במטרה
לקדם את החינוך בישראל .בשני המושבים הקודמים הצגנו מתווה לתכנית
לאומית לתקשוב מערכת החינוך של ישראל ומתווה להגדרת הפדגוגיה
החדשה .כל זאת כדי להבטיח את המחר ,להניח את התשתית להכנת
תלמידי ישראל לחיים במאה ה.21-
כדי לסייע לתהליכים שיתאימו את מערכת החינוך לדרישות החדשות וכדי
להאיץ תהליכים אלו ,יש למצוא דרכים יצירתיות ,הפורצות את גבולות הזמן
והמקום של בית הספר המסורתי ועונות על הצרכים הייחודיים של ישראל
הן בהיבטים החברתיים והן בהיבטים הכלכליים.
עלינו ללמוד ממדינות מובילות בעולם ,שהקימו בתי ספר וירטואליים
המסייעים למערכות החינוך שלהם לספק לכלל התלמידים יותר הזדמנויות
ללמידה איכותית ,שבעקבותיה יוכלו לרכוש השכלה גבוהה ולהשתלב
בהצלחה בעידן המידע ובכלכלה הגלובלית.
יש להמשיך ולהשקיע בחינוך ולהציע לכל תלמידי ישראל סביבת למידה
גמישה ועדכנית ,המשלבת למידה הן בבית הספר הרגיל והן בבית ספר
וירטואלי ,ולזכור ,כי החינוך הוא המנוף לצמיחה חברתית וכלכלית של
מדינת ישראל.
מוגש על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)

תוכן עניינים
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5

אתגרי מערכת החינוך בישראל

6

פערים בכלכלה ,בחברה ובחינוך

6

הכנת התלמידים לחיים במאה ה21-

8

למידה אונליין  -מנוף להכנת התלמידים לחיים במאה ה21-

11

למידה אונליין  -מנוף להתאמת בית הספר לדרישות המאה ה21-

12

ללמוד מהמובילים  -מגמות ומודלים של למידה אונליין בעולם

13

למידה אונליין  -מנוף לשוויון חברתי ולצמיחה כלכלית של מדינת ישראל

19

למידה אונליין  -מנוף לשוויון חברתי ולצמיחה כלכלית של מדינת ישראל

20

מה חושבים התלמידים בישראל על למידה אונליין

22

המלצות למערכת החינוך

24

הערה :למרות רגישותנו לשוויון בין המינים נקטנו בחוברת זו לשון זכר ,שהיא הצורה הקצרה והשגורה
יותר  -וזאת אך ורק כדי למנוע סרבול לשוני .מובן כי כוונתנו היא לזכר ונקבה כאחד.

הזורע חיטה  -דואג לשנה ,הנוטע עצים  -דואג לשנים ,המחנך נפשות  -דואג לדורות

4

עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל

מבוא :אתגרי מערכת החינוך בישראל
לפני מדינת ישראל ניצב האתגר להתחרות בהצלחה במדינות
המובילות בכלכלה העולמית .משום כך עליה לצייד את כל
תלמידיה במיומנויות הדרושות להשתלבות בחברה ובכלכלה
של המאה ה.21-
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עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל

אתגרי מערכת החינוך בישראל

כמה סיבות למצב זה ,וביניהן חוסר תכנון לטווח ארוך ברמה

המשאב העיקרי של מדינת ישראל הוא ההון האנושי שלה,

הכלכלית והחברתית ,וכן צמיחה הדרגתית של קבוצות

וכדי להבטיח את ביטחונה ואת המשך שגשוגה  -עליה

באוכלוסייה שאינן משתלבות בהצלחה בשוק העבודה

להשקיע בתלמידיה.

המודרני .קבוצות אלו כוללות בעיקר חרדים ,ערבים ותושבי
3

הפריפריה הגאוגרפית והחברתית.
חוסנה הלאומי של מדינת ישראל מושתת על ההון האנושי
שלה ועל יתרונה היחסי בתחומי הכלכלה ,הביטחון והחברה.

שורשיה של מגמה מדאיגה זו נעוצים באופן טבעי גם

משום כך עליה להשקיע בחינוך ולהבטיח את עתידה כחברה

במערכת החינוך ,שאינה מספקת לכל תלמידיה חינוך איכותי

חזקה ויצרנית ,שתתפוס מקום מרכזי בכלכלה הגלובלית.

ועדכני שיבטיח את הצלחתם בעתיד .לדוגמה ,ממחקר
של תנועת “הכול חינוך” ,שבחן את נושא ההקצאות לבתי

התלמידים הלומדים היום במערכת החינוך ,ואלה שיצטרפו

ספר יסודיים במגזרים השונים ,עולה כי השיטה של הקצאת

אליה בשנים הקרובות ,הם שיעצבו את פניה של מדינת

המשאבים הקיימת כיום במערכת החינוך יוצרת אפליה

ישראל בדור הבא .ואולם בעשור האחרון היו הישגיהם של

מובהקת בין אוכלוסיות שונות ומקפחת את חלקן.

תלמידי ישראל במבחנים הבין-לאומיים  -מהנמוכים ביותר

האוכלוסייה המקופחת ביותר היא אוכלוסיית תלמידי

בהשוואה לשאר מדינות המערב שהשתתפו במבחנים ,ופערי

החינוך הערבי.

4

1

החינוך היו הגדולים ביותר.

קבוצה זו מתמודדת גם עם אתגרים ייחודיים לה ,שחלקם

פערים בכלכלה ,בחברה ובחינוך

נובעים מהצורך לרכוש הן את השפה הערבית הספרותית,

מדינת ישראל משקיעה משאבים רבים במחקר ובפיתוח

המהווה בסיס להצלחה בבית הספר ,והן את השפה העברית,

ומצליחה להוביל בתחומים הדורשים יצירתיות וחדשנות .אך

הנחוצה להשתלבות בלימודים הגבוהים ובשוק העבודה.

למרות הצלחות אלו ,רמת החיים בישראל מתפתחת לאט

נובע מכך כי ללא תמיכה נוספת עלולים בוגרי החינוך הערבי

יחסית ,בהשוואה למדינות מובילות במערב ,ורמת אי-השוויון

להתקשות ולהשתלב בחברה ובעולם התעסוקה.

2

בה היא מהגבוהות בקרב מדינות אלו.
1

2

6

פרסומי הרשות הלאומית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה),2010 ,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/
MivchanimBenLeumiyim/MivchanimBein_Pisa_2009.htm
דן בן-דוד ,מרכז טאוב ,סדרת ניירות מדיניות" ,מבט מאקרו על המשק
והחברה הישראלית" ,נייר מדיניות מספר .2010 ,1
_http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H2009
Report_Macro.pdf

3

4

שם ,וכן ב"ישראל היתה יכולה להיות בין  15המדינות העשירות בעולם" ,ראיון
עם פרופ' יוג'ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,מאת רותם שטרקמן
ושרית מנחם ,דה מרקר7.1.2011 ,
https://secure.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20
110107_1208354&log=true
"אי שוויון בהקצאת משאבים והעדפה מתקנת בחינוך היסודי ובחטיבת
הביניים" ,תנועת הכל חינוך ,סדרת מחקרי מדיניות ,נובמבר .2009
http://www.hakoled.org.il/webfiles/fck/hakol_hinuch_research1.pdf
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כימיה

ואולם הפערים בחינוך אינם תוצאה של אי-שוויון בהקצבות

ביולוגיה

בלבד .ביישובים רבים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית
בישראל קיימים פערים בהיצע של מקצועות הלימוד .בתי

29%

ספר רבים ביישובים אלו מתקשים להציע לתלמידיהם
מגמות מורחבות במקצועות הליבה ,כמו מתמטיקה ומדעים,

59%

36%

12%

14%

שההצלחה בהם היא בסיס לקבלה למקצועות מובילים
באקדמיה ובעולם העבודה.

50%

פיזיקה

מתמטיקה

הסיבות שבתי ספר רבים מתקשים להציע מגמות מורחבות
במקצועות הליבה ,במיוחד ביישובים קטנים ,הן ,בדרך כלל,
מחסור במורים מומחים בהוראת מקצועות אלו ברמה

44%

33%

17%

5

של  4ו 5-יחידות לימוד ובתלמידים הנרשמים למגמות אלו.

64%

23%

היצע של מגמות מוגברות לבגרות בתחומי המדעים
והמתמטיקה בבתי הספר בישראל

לא מגישים תלמידים
מגישים עד  10תלמידים
מגישים מעל  10תלמידים

בנתונים המוצגים בגרפים שלהלן ניתן לראות את אחוז
בתי הספר שלא מאפשרים לתלמידים ללמוד את מקצועות

19%

המדעים ברמה מוגברת וכן אחוז בתי הספר שפותחים מגמות

מה אומרים התלמידים על המחסור בהיצע של
מקצועות לימוד בבית הספר

אלו אך בכיתות קטנות ולא כלכליות .נתונים אלו מתייחסים

לקראת כנס הרצליה ה 11-ערכו המרכז לטכנולוגיה

לבתי ספר על יסודיים המגישים לפחות תלמיד אחד לבגרות

חינוכית (מטח) והמרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט

ברמה מורחבת באחד מתוך חמשת המקצועות (מתמטיקה,

בבית ספר סמי עופר לתקשורת של המרכז הבינתחומי

אנגלית ,פיזיקה ,כימיה וביולוגיה) ,ואינם כוללים את הרוב

בהרצליה ,מחקר ובו רואיינו  600תלמידים מכל קבוצות

המוחלט של מוסדות החינוך העל יסודיים החרדים.

האוכלוסייה בישראל.

5

מבוסס על נתוני משרד החינוך שהתקבלו לאחרונה ,ונותחו בסיועו של מר
נחום בלס ,חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות בישראל ,ינואר .2011
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עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל
מתוצאות המחקר עולה כי כ 50%-מהתלמידים במגזר היהודי

אותי לבגרות בגלל היכולת הנמוכה שלי” או“ :אני חושש

וכ 40%-מהתלמידים במגזר הערבי טוענים שיש מקצועות

להיכשל במבחן”.

שהיו רוצים ללמוד לבגרות  -כגון מחשבים ,כימיה ,פיזיקה
ושפות זרות  -אך בית הספר אינו מאפשר להם ללמוד אותם.

מחקרים מראים כי העשור השני של המאה הנוכחית צופן

אחוז התלמידים שהיו רוצים ללמוד מקצוע
ובית הספר לא מאפשר להם

51%
37%

בחובו שינויים מרחיקי לכת בשוק העבודה המקומי והבין-
100%

לאומי ,הדורשים כישורים חדשים שיתאימו ל”כלכלת הידע”

80%

הגלובלית.

60%
46%

41%

יהודי-ממ’’ד

יהודי -חילוני

40%
20%
0%

ערבי

יהודי-חרדי

הכנת התלמידים לחיים במאה ה21-

השיעור הגבוה ביותר נרשם בקרב תלמידות במגזר החרדי.
יותר ממחציתן היו רוצות ללמוד מקצוע שבית הספר אינו
מאפשר להן ללמוד ,ובייחוד  -מחשבים ,פיזיקה וכימיה .ממצא
זה מצביע על המודעות של התלמידות במגזר החרדי לחשיבות

6

7

מיומנויות המאה ה21-
דרכי חשיבה
• יצירתיות וחדשנות
• חשיבה ביקורתית
• פתרון בעיות וקבלת החלטות
כלים ללמידה ולעבודה
• אוריינות לשונית
אוריינות מדעית ומתמטית
•
7
• אוריינות מידע
• אוריינות טכנולוגית

דרכי למידה ועבודה
• תקשורת ושיתופיות
(עבודת צוות)

חיים בעולם
• אזרחות מקומית וגלובלית
• אזרחות אישית וחברתית
• מודעות וגמישות רב-תרבותית
• תכנון וניהול חיים וקריירה

של לימוד המקצועות האלה כבסיס לרכישת השכלה גבוהה

ואכן מדינות מובילות בעולם גיבשו בשנים האחרונות תכניות

ולהשתלבות במקצועות מובילים בשוק העבודה.

לאומיות בחינוך ,שבמרכזן התאמת תכניות הלימודים ,עיצוב
מחדש של סביבת הלמידה והטמעה של פדגוגיות עדכניות.

שיעור גבוה יחסית של תלמידים ציינו כי אינם לומדים

כל זאת כדי לאפשר לתלמידיהן הצלחה בעידן

מתמטיקה משתי סיבות נוספות“ :בית הספר אינו מוכן להגיש

הכלכלה הגלובלית.
Research on Future Skill Demands: A Workshop Summary
(2008), Margaret Hilton, Rapporteur, National Research Council,
http://www.nap.edu/catalog/12066.html
Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Status Report as
of January 2010, www.atc21s.org
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7
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!

טכנולוגיות המידע והתקשורת בחינוך  -סביבת

הטכנולוגיה ניצבת במרכזן של תכניות אלו ,כגורם מניע,

למידה חדשה והוראה עדכנית

המחבר בין הפדגוגיה למיומנויות של המאה ה.21-

הפדגוגיה החדשה מבוססת על שימוש מיטבי בטכנולוגיות
המידע והתקשורת כדי לקדם את המטרות והיעדים

בשנה האחרונה הצטרפה מדינת ישראל למגמה זו וגיבשה

של החינוך במאה ה :21-למידה מכל מקום ובכל זמן,

אף היא תכנית לאומית להתאמת מערכת החינוך למאה

נגישות למקורות מידע מגוונים ומתוקפים ,שילוב המדיה

ה .21-עם זאת נראה שמערכת החינוך הישראלית מגיבה

החדשה ללמידה חווייתית ויצירה ,למידה פעילה מתוך

באיטיות יחסית לשינויים הנדרשים ,הן מבחינת עומק השינוי

קׁשֵר ,פיתוח מיומנויות וכישורי חשיבה ,גמישות בהוראה
ה ְ
ֶ

שהיא מציעה והן מבחינת היקף ההטמעה שלה (מספר בתי

ומתן מענה לכל תלמיד ,למידה שיתופית ויצירת קהילות

הספר שבהם התכנית מוטמעת והיקף התקציב).

מקוונות ,שיפור ההוראה והעצמת המורים ,מעורבות

8

חברתית וחיזוק קשרי קהילה.
מבחינת עומק השינוי ,התכנית אמנם מציידת את המורים
במחשב ובמקרן בכיתה ,וזהו אכן צעד ראשון בשדרוג סביבת
ההוראה .ואולם ,יש להמשיך בתהליך ולהניע גם את הצעד
החיוני הבא :שדרוג סביבת הלמידה באמצעות ציוד התלמידים
במחשבים אישיים ,שיהיו מעין “ילקוט דיגיטלי” שיאפשר להם
ללמוד בשילוב הטכנולוגיה לאורך כל יום הלימודים וליצור
רצף טבעי בין בית הספר לבית .תוספת חשובה זו תאפשר
להקנות לכל התלמידים את המיומנויות שיזדקקו להן בעתיד.

8

כדי לשנות את המצב הקיים ולהבטיח את המשך
שגשוגה של מדינת ישראל ,יש להשקיע יותר בחינוך
ולמצוא דרכים חדשות שיסייעו להקנות לכל תלמידי
ישראל את המיומנויות הדרושות להשתלבות מלאה
בחברה ובכלכלה של המאה ה.21-

תכנית התקשוב – התאמת מערכת החינוך למאה ה ,21-אתר משרד החינוך,
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tikshuv_ictalhatochnit

9
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עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל

למידה אונליין ( - )Online Learningמנוף להכנת התלמידים לחיים במאה ה21-
למידה אונליין היא מיומנות הדרושה להצלחה בחיים במאה ה ,21-ועל כן מדינות
מובילות בעולם משלבות אותה בתכנית הלימודים כאמצעי להכנת תלמידיהן
להצלחה בחברה ובכלכלה הגלובלית.

11

עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל

למידה אונליין  -מנוף להתאמת בית הספר
לדרישות המאה ה21-

הּפֶל ,מומחה בעל שם לחינוך ולסביבות
טוען פרופ’ סטיבן ֶ

כיום הולכת וגוברת ההכרה בכך שלמידה אונליין היא מיומנות

למידה אונליין.

בעידן הלמידה; וככל שנבין זאת מהר יותר ,כך נצליח יותר”,
9

חיונית לחיים במאה ה 21-וכי על בית הספר להציע מרחב
למידה גמיש ועדכני ,המשלב למידה בכיתה “רגילה” עם

מה משמעותן של מגמות אלו לגבי תהליכי הלמידה בבית

למידה בסביבה וירטואלית.

הספר ,וכיצד להיערך לקראתן במערכת החינוך?

מהפכות הטכנולוגיה שהתחוללו בעשורים האחרונים שינו את

קלייטון קריסטנסן ומייקל הורן ,מחברי הספר Disrupting

חיינו ואת האופן שבו אנו צורכים מידע ותרבות ,מתקשרים
עם אחרים ,לומדים ,יוצרים ומנהלים את חיי היום-יום.

Class: How Disruptive Innovation Will Change
 ,the Way the World Learnsטוענים במאמר בשם “כיצד

הנגישות למידע שמציעים האינטרנט ומנועי החיפוש היעילים;

נשנה את בתי הספר שלנו” ,כי בעוד כעשור ,יותר ממחצית

תהליכי הדיגיטציה של ספרים והתפתחות המדיה החדשה,

השיעורים בבתי הספר יתקיימו באופן וירטואלי.

10

המאפשרים לנו לצרוך מידע ,ליצור ולהביע את עצמנו בדרכים
חדשות; צמיחת הרשתות החברתיות וההתפתחויות בשדה

לתפיסתם ,בית הספר ישתחרר מכבלי הזמן ,ובעיקר מכבלי

הטלקומוניקציה ,המאפשרים לנו לתקשר בקלות עם אנשים

המקום ,ויפנה את מקומו למערכות חדשות של יחסי גומלין

בקצה השני של העולם  -כל אלו פורצים את גבולות הזמן
והמקום.

( )Emerging Ecosystemsבין התלמיד למורה ,שיתבססו
על מרחבי למידה וירטואליים ותפיסות פדגוגיות חדשות של
הוראה ,למידה ויצירת ידע ,המותאמות לתהליכים

ואכן מחקרים וניירות עמדה שהתפרסמו בשנים האחרונות

שיתופיים ברשת.

מראים כי בעתיד הקרוב ישתלבו עבודה ,לימודים ופעילויות
פנאי זה בזה כל הזמן ובכל מקום .למגמה זו השפעה עצומה
על כל היבטי חיינו ,כולל על האופן שבו אנו לומדים כיום.
“איננו נמצאים עוד בעידן המידע ,כפי שנהוג לחשוב ,אלא

פרופ’ ג’נה אנדרסון ,המתמקדת בחקר הלמידה העתידית
( ,)Future Learningמציגה תפיסה דומה וטוענת כי המודל
הנוכחי של בית הספר הוא תוצר של המהפכה התעשייתית,
9

הרצאה שנשא פרופ' סטיבן הפל בחברה המלכותית לאמנות בשנת ,2006
תחת הכותרת."Learning 2016 – What it might be like" :
http://www.ttrb.ac.uk/viewarticle2.aspx?contentId=14157
"How Do We Transform Our Schools?", Clayton M. Christensen
and Michael B. Horn, Education Next, Summer 2008,
www.educationnext.org

12

10

למידה אונליין  -מנוף להכנת התלמידים לחיים במאה ה21-
ואינו מתאים עוד לתקופתנו .היא מציעה לפתח צורות ארגון

בריטניה  -בתי הספר של העתיד

חדשות ,שיתאימו למציאות ולמגמות העתידיות של עולם

מרכיב מרכזי בפדגוגיה של המאה ה 21-הוא סביבת הלמידה

העבודה ,הלמידה והפנאי .התלמידים ,על פי אנדרסון ,יפתחו

והעבודה בבית הספר .הבריטים ,במיזם ענק בשם “בתי ספר

יכולות של למידה בעלת מכוונות עצמית (Self-directed

של העתיד” ,מעצבים מחדש את סביבת הלמידה  -כך

 ,)learningשיאפשרו להם למצות את הפוטנציאל הגלום

שתאפשר בחירה מתוך מגוון רחב של תחומי דעת ,מקצועות

בסביבות הווירטואליות ובתהליכי הלמידה השיתופיים.

לימוד ודרכי הוראה-למידה ,המכוונים להכנה לחיים ולרכישת

11

מיומנויות המאה ה .21-שלושה מרכיבים מאפיינים סביבת
למידה אונליין היא אחת המיומנויות הדרושות להצלחה

למידה זו :סדר יום לימודי גמיש ,נגישות לטכנולוגיה מכל מקום

בחיים במאה ה ,21-ושילובה בתהליכי הלמידה בבית הספר

ובכל זמן ובחירה מגוונת של נושאי הלימוד והמורים .למידה

מספק פתרונות לרבים מהאתגרים שמערכות חינוך בעולם

אונליין היא חלק אינטגרלי מסביבת הלמידה ומדרכי ההוראה

מתמודדות אתם.

והלמידה בבתי ספר אלו.

ללמוד מהמובילים  -מגמות ומודלים של למידה
מקוונת בעולם

ארצות הברית  -תוכנית התקשוב הלאומית של ממשל

12

הנשיא אובמה
תכנית התקשוב הלאומית של מערכת החינוך האמריקנית

מדינות מובילות בעולם מקדמות היום תכניות לשדרוג סביבת

“ -משנים את החינוך באמריקה :למידה המונעת על ידי

הלמידה באמצעות בניית בתי ספר חדשים עתירי טכנולוגיה,

טכנולוגיה” (Transforming American Education:

הקמת בתי ספר וירטואליים ושילוב של למידה אונליין

 - )Learning Powered by Technology, 2010מבקשת

במודלים שונים.

לבחון מחדש את הנחות היסוד של החינוך ולהתאים אותן
למציאות החדשה של המאה ה.21-

”Janna Anderson, “Remaking Education for a New Century
(interview), The Futurist, Jan-Feb 2010, p. 22,
www.wfs.org/futurist

11

"Evaluation of Building Schools for the Future (BSF): 3rd Annual
Report", Final Report, PricewaterhouseCoopers LLP, February 2010.
http://www.teachernet.gov.uk/_doc/14728/DCSF%20-%20BSF%20
Year%203%20Final%20Report.pdf
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עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל

“המועצה ללמידה דיגיטלית”  10 -העקרונות של למידה
בסביבה ווירטואלית
“המועצה ללמידה דיגיטלית” ( ) Digital Learning Councilהיא ארגון
אמריקני שהוקם בשנת  2010כדי לקדם למידה בסביבה וירטואלית
במערכת החינוך האמריקנית שתבטיח את יתרונה על פני מדינות

אחת מאבני היסוד בהגדרה מחדש היא ארגון גמיש של !

אחרות .את הארגון מובילים מושל מערב וירג’יניה לשעבר בוב ווייז

זמן הלמידה באמצעות שימוש הולך וגדל בלמידה אונליין

ומושל פלורידה לשעבר ג’ב בוש ושותפים בו אנשי מפתח מתחומי

הפורצת את מחסום הזמן והמקום.

החינוך ,הממשל ,העסקים ,הפילנתרופיה והטכנולוגיה .אחד מיעדיו
המרכזיים של הארגון הוא גיבוש מתווה לרפורמה מקיפה בחינוך,

מגמה זו באה לידי ביטוי בגיבוש מדיניות לקידום ההטמעה

שבמרכזה  -שילוב למידה אונליין כחלק מהותי מתכנית הלימודים בבית

של דרך למידה זו במערכת החינוך ,בפיתוח מודלים שונים

15

הספר .בין היתר הוציא הארגון מסמך בשם “למידה דיגיטלית עכשיו”,

של שילוב הלמידה אונליין כחלק אינטגרלי מסביבת הלמידה

ובו מפורטים עשרת העקרונות של למידה אונליין:

החדשה ובהקמת בתי ספר וירטואליים ברמה
13

האזורית והגלובלית.

• זכות התלמיד  -לכל התלמידים יש זכות לחינוך איכותי; חינוך איכותי
במאה ה 21-כולל למידה בסביבה וירטואלית.

התיכון הווירטואלי ( - )VHSשותפות גלובלית

• נגישות  -לכל התלמידים יש נגישות לתכנים דיגיטליים ולקורסים

התיכון הווירטואלי הגלובלי (Virtual High School Global

וירטואליים איכותיים.

14

 )Consortiumהוא החלוץ ההולך לפני המחנה ,המפתח

• למידה מותאמת אישית  -כל התלמידים יכולים לבחור במסלולי

ב 15-שנות קיומו מודלים שונים של למידה וירטואלית,

לימוד ובתכנים דיגיטליים המתאימים להם ,בתנאי שהם נצרכים

הפועלים במאות בתי ספר תיכונים בארה”ב ובמדינות רבות

מספק מורשה.

בעולם .התיכון הווירטואלי מציע היום יותר מ 150-קורסים

• התקדמות אישית  -התלמידים מתקדמים בהתאם לקצב ולרמה

מקוונים לבתי הספר החברים בשותפות .קורסים אלו

המתאימים להם ועל בסיס שליטה במיומנויות הנלמדות.

מאפשרים לבתי הספר לשלב את הלמידה אונליין בתכנית

• תוכן  -התוכן הדיגיטלי ,חומרי ההוראה המתוקשבים והקורסים

הלימודים הבית ספרית ולהציע לתלמידים מגוון רחב של

בסביבה הווירטואלית הם באיכות גבוהה.

קורסי לימוד ,הזמינים למאות בתי הספר

• הוראה  -איכות המורים ורמת ההוראה בסביבה הווירטואלית גבוהה.

של החברים בשותפות.

• ספקים  -לכל התלמידים נגישות לספקים איכותיים.
• הערכה ואחריותיות  -איכות הלמידה היא המדד להערכת

Transforming American Education: Learning Powered by Technology",
National Education Technology Plan 2010, U.S. Department of
Education, Office of Educational Technology, November 2010.
http://www.govhs.org

14
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התכנים ורמת ההוראה.
• מימון  -המימון מהווה תמריץ לרמת ביצוע גבוהה ,להיצע וגיוון,
ולחדשנות.

14

• יישום  -התשתיות תומכות בלמידה מקוונת.
"Digital Learning Now", Foundation for Excellence in Education,
December 2010, Jeb Bush and Bob Wise,
www.digitallearningnow.com
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למידה אונליין  -מנוף להכנת התלמידים לחיים במאה ה21-

השקפת העולם של התיכון הווירטואלי היא לקדם את המודל
המשלב :שילוב של למידה בסביבה וירטואלית כחלק אינטגרלי

מתהליכי הלמידה בבית הספר (! .)Blended Learning

מודל הלמידה המשלבת ()Blended Learning
המודל המשלב מתבסס על תהליכי הוראה ולמידה המתקיימים

ליז ּפֵייּפ ,נשיאה ומנהלת של התיכון הווירטואלי ,טוענת כי

הן בסביבה וירטואלית והן במסגרת הכיתה המסורתית (פנים-

התלמידים נמצאים היום ברשת האינטרנט יותר מבכל סביבה

אל-פנים) ,כאשר בכל אחת מסביבות אלו מיושמות דרכי ההוראה

אחרת ,ולכן הם מצפים שהטכנולוגיה תהיה חלק מהיום-

המיטביות לה .ניתן ליישם למידה משלבת במספר דרכים:

יום שלהם גם בבית הספר .שילוב הלמידה אונליין בשגרת
בית הספר מאפשר לתלמידים לשפר מיומנויות של חשיבה

16

ביקורתית וחקר ,למידה עצמית ,חשיבה יצירתית וניהול זמן.

• קורס שנלמד בחלקו בכיתה “רגילה” ובחלקו בסביבה וירטואלית.
• בית ספר שמציע קורסים הנלמדים במלואם בכיתה “רגילה”
וקורסים הנלמדים במלואם בסביבה וירטואלית.
• תלמיד הבוחר קורסים המוצעים על ידי בית ספר וירטואלי

מרכיב חשוב נוסף בתיכון הווירטואלי הוא הפיתוח המקצועי

בנוסף ללימודיו בבית הספר ה”רגיל”.

של המורים והכשרתם ללמד בסביבה וירטואלית .הוראה של
קורסים מקוונים שונה מהוראה בכיתה ,ולכן המורים המלמדים
בתיכון הווירטואלי משתלמים בפדגוגיה ובמתודולוגיה של
הוראה אונליין וחברים בסביבה ייחודית ברשת המאפשרת
להם ללמוד מניסיונם של חבריהם ,להחליף מידע ,להיחשף
למשאבים דיגיטליים הקיימים בקורסים אחרים וללמוד
מהצלחות של אחרים (.)Best Practice

Liz Pape, "Virtual High School Global Consortium: The Past, Present
and Future", SEEN, South East Education network, November, 2009,
http://seenmagazine.us/Sections/ArticleDetail/tabid/79/smid/403/
ArticleID/212/reftab/39/Default.aspx
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עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל
התיכון הווירטואלי מקפיד לעדכן את סביבות הלמידה ,תוכני

שיעורי העשרה לכלל התלמידים ,קורסים לתמיכה

הקורסים וכלי העבודה והלמידה ,כולל התאמת תכניות

בתלמידים חלשים ועוד.

הלימודים למיומנויות המאה ה .21-בשנה האחרונה ()2010
החל התיכון הווירטואלי להציע קורסים המסייעים לתלמידים
17

להכין את עצמם ללימודים גבוהים.

הישגי התלמידים בלמידה מקוונת  -יתרון למודל המשלב
ממחקר מקיף של משרד החינוך האמריקני על למידה אונליין

בית הספר הווירטואלי של מדינת פלורידה
()FLVS

ועוד) עולה כי תהליכי הלמידה וההישגים של תלמידים שלמדו

מדינת פלורידה מחייבת את כל בתי הספר ,באמצעות

בסביבות וירטואליות היו בממוצע טובים מאלה של תלמידים

חקיקה ,לאפשר לכל התלמידים להשתתף בתוכניות למידה

שלמדו בכיתה “רגילה” (פנים-אל-פנים) .עם זאת ,נראה

וירטואליות חלקיות או מלאות ,כחלק אינטגרלי מתוכנית

שלמודל המשלב למידה אונליין ולמידה פנים-אל-פנים יש

הלימודים שלהם.

יתרונות רבים  -במודל זה איכות ההוראה והישגי התלמידים היו

במסגרות שונות (קורסים להכשרה מקצועית ,לימודים אקדמיים

הגבוהים ביותר בממוצע לעומת למידה אונליין
בית הספר הווירטואלי של מדינת פלורידה ( )FLVSהוקם

או פנים-אל-פנים בנפרד.

בשנת  1997והפך לבית הספר הווירטואלי הציבורי הראשון
בארה”ב המשרת מדינה שלמה .בשנה הראשונה להפעלתו

המחקר הדגיש את החשיבות של התאמת דרכי ההוראה בכל

למדו בבית הספר  77תלמידים ושלוש עשרה שנים לאחר

אחת מסביבות הלמידה ,וההישגים הגבוהים ביותר היו במודלים

מכן ,בשנת הלימודים  2009-2010למדו בבית הספר

ששילבו למידה שיתופית ותקשורת אישית בין המורה לתלמיד

הווירטואלי יותר מ 100,000-תלמידים!

בסביבה הווירטואלית.

18

!

ה FLVS-מפעיל תוכנית משלימה ,או “תוספתית” ,המציעה
לתלמידים קורסים שונים שבית הספר ה”רגיל” אינו יכול
לספק להם ,ובהם קורסים מגוונים לתלמידים מצטיינים,
"New VHS Online Enrichment & AP Courses Ease College
Success", 18/11/2010,
http://www.govhs.org/Pages/WhyVHS-Press
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"Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A MetaAnalysis and Review of Online Learning Studies", U.S. Department
of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development
Policy and Program Studies Service, Revised September 2010.
http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/
finalreport.pdf
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למידה אונליין  -מנוף להכנת התלמידים לחיים במאה ה21-
ה FLVS-הוא בית ספר ציבורי ,שבו מלמדים כ 1,000-מורים

בתי ספר וירטואליים במודל מלא

והוא מקבל מימון על פי תפוקות והישגים ,כלומר ,רק עבור

בתי ספר וירטואליים המציעים תכנית לימודים מלאה יוצרים

תלמידים שסיימו בהצלחה את הקורס הווירטואלי שבו למדו.

מגזר חדש וחשוב במערכת החינוך בארה”ב ובמדינות אחרות.

בשנת הלימודים  2009-2010קיבל בית הספר יותר מ100-

בתי ספר אלו קיימים בעיקר במדינות המאפשרות לתלמידים

מיליון דולר עבור השירותים שהעניק לתלמידי פלורידה.

להירשם ללימודים בבתי ספר החוצים גבולות גאוגרפיים

19

מקְצֹות את המימון לכך .בשנת הלימודים הנוכחית מפעילות
ו ַ
הגמישות שבהפעלת בית ספר וירטואלי מאפשרת ליצור

 28מדינות בארה”ב בית ספר וירטואלי אחד לפחות המציע

מודלים חדשים המבוססים על מתן מענה למגוון רחב של

תכנית מלאה לתלמידי המדינה כולה או למחוזות נבחרים.

תלמידים ובעיקר אחריות ( )Accountabilityלתוצאות.
התרחבות מגמה זו נובעת מהאמונה שהיום צריך לספק
דוגמה זו מציגה התפתחות במודל הפעלה של בית ספר

לתלמידים מגוון רחב של אפשרויות והזדמנויות שיתאימו

וירטואלי המתוקצב על ידי המדינה :בשלב הראשון בית

לצורכיהם השונים.

הספר פועל כתוכנית משלימה ובשלב השני ()2010-2011
בתוכנית מתפתחת רחבה יותר ,המתבססת על ניסיון העבר

יתר על כן ,מובילי מודל זה טוענים כי תכניות וירטואליות

ועל תקציבים חדשים ,כולל פעילות כבית ספר וירטואלי

מלאות הן יעילות וחוסכות משאבים כספיים .בסקר שנעשה

בתוכנית מלאה.

בשנת  2008נמצא כי עלות שנתית של תלמיד בבית ספר

20

וירטואלי הייתה  4,130דולרים לעומת  9,683דולרים ,העלות
21

הממוצעת לתלמיד בכלל בתי הספר בארה”ב.

Keeping Pace with K-12 Online Learning: An Annual Review of
Policy and Practice (2010), http://kpk12.com
"Florida Virtual School: Building the First Statewide, Internetbased Public High School", An Education Case Study, Katherine
Mackey and Michael B. Horn, Innosight Institute, 2009,
http://www.innosightinstitute.org

19
20

"A National Primer on K-12 Online Learning (Version 2)", Written
by Matthew Wicks, Matthew Wicks & Associates. Original Version
written by John Watson, Evergreen Education Group, International
Association for K-12 Online Learning (iNACOL), October 2010,
Pages15-16.
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עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל

למידה אונליין  -מנוף לשוויון חברתי ולצמיחה כלכלית של מדינת ישראל
למידה אונליין מהווה נדבך חשוב בהכנת כל תלמידי ישראל לחיים במאה
ה .21-שילובה בתכנית הלימודים יסייע לצייד אותם ב”ארגז הכלים” הדרוש
להשתלבות בחברה ולהצלחה בעולם התעסוקה.
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עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל

למידה אונליין  -מנוף לשוויון חברתי
ולצמיחה כלכלית של מדינת ישראל

בשיעורי הרחבה והעשרה ,יאפשר לתלמידי ישראל לרכוש

למידה אונליין היא נדבך הכרחי בהכנת התלמידים לחיים

את המיומנויות הדרושות ללמידה אונליין עצמה ,להעמיק

במאה ה 21-ועונה על אתגרים רבים העומדים בפני מערכת

בתחומי הדעת הנלמדים ,ולפתח מיומנויות נוספות הדרושות

החינוך של ישראל.

לחיים במאה ה ,21-כגון הנעה עצמית ,שיתופיות ,יצירתיות,

תכנית הלימודים בבית הספר ,הן במקצועות הליבה והן

אחריותיות וכדומה.
מטרתו של מסמך זה היא לקדם את הלמידה אונליין
במערכת החינוך של ישראל .למידה אונליין היא מיומנות

שוויון הזדמנויות במערכת החינוך של ישראל

הנדרשת לחיים במאה ה 21-לצורך התפתחות אישית

שילוב של למידה וירטואלית כחלק מתכנית הלימודים

ומקצועית והשתלבות בחברה ובשוק העבודה העתידי ,ועל

ייתן מענה לתלמידים המתגוררים בפריפריה הגאוגרפית

כן עליה להיות חלק מ”ארגז הכלים” שיש לצייד בו את כל

והחברתית וביישובים קטנים .שילוב כזה יאפשר לבית הספר

תלמידי ישראל.

להציע להם קורסים בכל מקצועות הלימוד ,כולל במגמות
מוגברות ,כמו ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה ברמות של  4ו5-

20

יתר על כן ,שילוב הלמידה אונליין בתכנית הלימודים מציע

יחידות ,שכיום אינם זמינים במרבית יישובי הפריפריה עקב

פתרונות ייחודיים לאתגרים שמערכת החינוך בישראל

מיעוט בתלמידים או במורים מתאימים ,או בגלל מחסור

מתמודדת עמם בהקשרים חברתיים וכלכליים:

במעבדות ובתשתיות הדרושות להוראת מקצועות אלו.

הכנת תלמידי ישראל לחיים במאה ה21-

הלמידה בקורסים וירטואליים תעניק לתלמידים (ובעיקר

למידה אונליין היא דרך נוחה ויעילה גם לרכוש ידע בהתאמה

לתלמידות) בזרם החרדי אפשרות ללמוד את מקצועות

אישית לצרכים של כל לומד וגם להכשיר קבוצות גדולות של

המדעים ואנגלית ,שאינם נלמדים בבתי הספר שלהם ,ברמה

אנשים באותו הזמן .משום כך השימוש בה הולך ומתרחב

הגבוהה ביותר  -תוך התאמה לדרישות הייחודיות של מערכת

בכל תחומי החיים .שילוב של קורסים וירטואליים במסגרת

החינוך העצמאי.

למידה אונליין  -מנוף לשוויון חברתי ולצמיחה כלכלית של מדינת ישראל
למידה בקורסים וירטואליים ,שינתנו הן בערבית והן בעברית,

נבחרים ולאפשר למספר גדול של תלמידים ליהנות

תאפשר לתגבר את שעות הלימוד של תלמידים ערבים

מהוראה איכותית ועדכנית.

ולסייע להם להשיג שליטה בשתי השפות ,ובדרך זו לרכוש את
הכלים הדרושים להם להצלחה בלימודים אקדמיים ובעולם

הסביבה הווירטואלית תאפשר גם לנצל את הידע

התעסוקה .למידה אונליין מאפשרת גם לתלמידים מצטיינים

והניסיון של מורים מצטיינים לפיתוח מקצועי של

להתקדם בקצב מואץ וללמוד בקורסים אקדמיים; ולתלמידים

עמיתיהם ,באמצעות קורסים וירטואליים שיתמקדו

מתקשים ,שאינם מקבלים מענה בכיתה הרגילה ,היא

הן בשילוב הטכנולוגיה והלמידה אונליין בתחום הדעת

מאפשרת תמיכה בקבוצות קטנות.

שאותו הם מלמדים ,והן בעקרונות הפדגוגיים של
הוראה אונליין מיטבית.

קידום הוראה איכותית בכל בתי הספר בישראל
שילוב קורסים וירטואליים במערכת החינוך יאפשר לבתי הספר

שדרוג סביבת הלמידה של תלמידי ישראל

במרכז ובפריפריה לגייס מורים איכותיים בכל מקצועות הלימוד

הקצב המהיר של השינויים הטכנולוגיים ,המשפיעים

ברמה הגבוהה ביותר.

באופן מיידי על חיי התלמידים היום והקושי שיש
למערכת החינוך של ישראל להסתגל ולעדכן את עצמה

ההוראה במסגרת בתי ספר וירטואליים תאפשר למורים

בקצב התמורות המהירות ,יוצרים פער בין חייו של

ברמה מקצועית גבוהה ,שפרשו מן ההוראה ,לחזור ולהשתלב

התלמיד בעולם לבין סביבת הלמידה

בהוראה במסגרת גמישה יותר ,שתאפשר להם להתמקד

שבית הספר מציע לו.

בהוראת מקצועות הלימוד שבהם הם מומחים .כך יכולים גם
מורים מצטיינים ,המלמדים במערכת החינוך ,ללמד באופן

בישראל הנגישות למחשבים ולאינטרנט בבתי האב

חלקי מביתם קבוצות של תלמידים ברחבי הארץ.

היא מן הגבוהות בעולם ,אך מצב התשתיות והנגישות
22

למחשבים ולרשת בבתי הספר עדיין מוגבל ביותר.
נוסף על כך יוכלו אף מומחים בתחומי הדעת השונים ,אנשי

משום כך קיים פער בין היכולת האישית של התלמידים

אקדמיה וסטודנטים לתארים מתקדמים ללמד בקורסים
22

"מחשוב בתי הספר – תמונת מצב" ,מסמך עדכון ,מוגש לוועדת החינוך,
התרבות והספורט של הכנסת 16 ,בדצמבר  ,2010הכנסת ,מרכז המחקר
והמידע ,כתיבה :יובל וורגן.
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02724.pdf
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עידן הלמידה
החינוך כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית של מדינת ישראל
להתפתח ,להתעדכן ,להביע את עצמם ולצרוך תכנים

יתר על כן ,קרוב למחצית מהתלמידים מכל המגזרים מזהים

המעניינים אותם במסגרת חייהם בבית ,לבין התכנים וסביבת

את היתרונות הבולטים של למידה אונליין :למידה בכל זמן,

הלמידה שאליהם הם נחשפים בבית הספר .שילוב של

בכל מקום ,בקצב המותאם ללומד ובנושאים החשובים לו,

למידה בכיתה עתירת טכנולוגיה ושל למידה בקורסים

ואף רואים בה מנוף לשיפור ההישגים שלהם.

וירטואליים בשגרת ההוראה והלמידה של בית הספר ,יציע
לתלמידים סביבת למידה דינמית ועדכנית ,הכוללת ספרי לימוד

למידה אונליין נתפסת כמנוף ללימודים אקדמיים (במיוחד

דיגיטליים ,מאגרי מידע עתירי מדיה ,מערכות לניהול ההוראה

בקרב תלמידים במגזר הערבי) ולתעסוקה (במיוחד בקרב

והלמידה ועוד .סביבת למידה חדשה זו תגשר על הפער בין חיי

תלמידות במגזר החרדי ותלמידים במגזר הערבי).

התלמידים בבית ובעולם ובין הדרך שבה הם
לומדים בבית הספר.

מה חושבים התלמידים בישראל על
למידה אונליין  -תוצאות מחקר שנערך בקרב תלמידי

עמדות התלמידים לגבי יתרונותיה של למידה
אונליין ולגבי תרומתה לשיפור ההישגים
(אחוז התלמידים שהסכימו במידה רבה או רבה מאוד)

תיכון מכל המגזרים

אוכל ללמוד בכל מקום שנוח לי
100%

ממחקר שערכו המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) והמרכז

80%

לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט בבית הספר סמי עופר
לתקשורת של המרכז הבינתחומי בהרצליה לקראת כנס

60%

54%

הרצליה ה 11-עולה כי התלמידים מזהים את הפוטנציאל

37%

42%

45%
40%

הטמון בשילוב הלמידה אונליין במסגרת בית הספר במתן

20%

מענה בנוגע למקצועות שאינם נלמדים בו ברמה מוגברת
( 4ו 5 -יחידות לבגרות) או שאינם נלמדים בו כלל .לדוגמה,
כשליש מהתלמידים הביעו רצון ללמוד במסגרת כזאת אנגלית
וכן מקצועות נוספים ,כגון ביולוגיה ,אזרחות והיסטוריה.
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ערבי

יהודי-חרדי

יהודי-ממ’’ד

יהודי -ממלכתי

0%

למידה אונליין  -מנוף לשוויון חברתי ולצמיחה כלכלית של מדינת ישראל
אוכל ללמוד נושאים החשובים לי

אוכל ללמוד בזמנים הנוחים לי
100%

100%

80%

80%

60%
44%

38%

35%

35%

54%

54%

55%

39%

40%

40%

20%
ערבי

יהודי-חרדי

יהודי-ממ’’ד

יהודי -ממלכתי

0%

20%
ערבי

אוכל ללמוד בקצב המתאים לי

48%

40%

48%

יהודי-חרדי

יהודי-ממ’’ד

יהודי -ממלכתי

ערבי

יהודי-חרדי

0%

אוכל לשפר את ההשגים שלי
100%

100%

80%

80%

60%
41%

60%

49%

40%

32%

30%

31%

20%
יהודי-ממ’’ד

60%

יהודי -ממלכתי

0%

40%
20%

ערבי

יהודי-חרדי

יהודי-ממ’’ד

יהודי -ממלכתי

0%

ממצא חשוב שעלה במחקר הוא כי כרבים מהתלמידים
מאמינים שלמידה אונליין תשפר את הישגיהם.
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המלצות למערכת החינוך
מדינת ישראל תקדם הקמה של בתי ספר וירטואליים שיאפשרו לכל תלמיד ללמוד במסגרת קורסים וירטואליים
כחלק מתכנית הלימודים של בית הספר ,במטרה להכין את התלמידים ללימודים גבוהים ,להשתלבות בחברה,
ולהצלחה בעולם התעסוקה של המאה ה.21-
בתי הספר יחויבו להציע לתלמידים את כל מקצועות הלימוד ,באמצעות שילוב של קורסים וירטואליים.
בתי הספר הווירטואליים לא יחליפו את בתי הספר הקיימים ,אלא ירחיבו ויגמישו את סביבת הלמידה וישלימו את
היצע המקצועות הנלמדים בכיתה ה“רגילה”.
כל תלמיד יחויב ללמוד לפחות קורס וירטואלי אחד במסגרת תכנית הלימודים הבית ספרית.
כך יוכלו התלמידים להתנסות בלמידה אונליין וגם לרכוש מיומנויות הדרושות לחיים במאה ה 21-כמו שיתופיות,
אחריותיות ,עבודת צוות ועוד.
בתי הספר הווירטואליים יציעו לתלמידים קורסים במסגרות ובמודלים שונים .לדוגמה ,קורסים של קבוצות תלמידים
מעורבות מבתי ספר שונים; קבוצות רב גיליות; קבוצות קטנות לתגבור תלמידים באמצעות חונכות וירטואלית;
קורסים אקדמיים למצטיינים וכדומה.
בתי הספר הווירטואליים יספקו מגוון קורסים המתאימים לרמות שונות ולקבוצות שונות באוכלוסייה .כך יהיה אפשר,
למשל ,לפתוח קורסים ייעודיים לתלמידות במגזר החרדי או קורסים הנלמדים בשפה הערבית ,קורסים המיועדים
לעולים חדשים וכדומה.
המורים בקורסים הווירטואליים ישתלמו בהשתלמויות ייעודיות שיכשירו אותם להיות מורים “וירטואליים”,
כדי שיוכלו למצות את אפשרויות ההוראה והלמידה שמציעה הלמידה בסביבה וירטואלית.
בתי הספר הווירטואליים יפעילו בשלב הראשון קורסים המתאימים לתלמידים בבתי ספר על יסודיים.
בשלב השני יהיה אפשר להתרחב גם לבתי הספר היסודיים ,מתוך התאמה לצרכים של תלמידים צעירים יותר.
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