
מידע למורים ולמנהיגי בתי ספר 
המתעניינים בלמידה פתוחה

ערכה 1:
מבוא ללמידה פתוחה

ערכה 2:
 מקרי בוחן 

של למידה פתוחה

ערכה 3:
 תכנון פעילות 

הלמידה הפתוחה



ערכות מידעערכה 1: מבוא ללמידה פתוחה

מהי למידה פתוחה?

למידה פתוחה היא גישה לפיה שיתופי פעולה תכליתיים נבנים בין בתי ספר לבין הקהילות בסביבתן. 

להתייחס  במטרה  והתלמידים  המורים  עם  פעולה  משתפים  אחרים  עניין  ובעלי  מומחים  משפחות, 
לאתגרים מקומיים רלוונטיים, לתרום לפיתוח הקהילה ולקדם גישה של אזרחות גלובלית פעילה.

ומרחיבה את אופקיהם בכך שהם לומדים  יחד בעולם האמיתי  נותנת לתלמידים הזדמנות ללמוד  למידה פתוחה 
מאנשים אחרים בנוסף למוריהם.

פעילויות למידה פתוחה מאופיינות על ידי 4 מאפיינים:

מידע נוסף

OSOS: Open Schooling Roadmap A Guide for School Leaders and Innovative Teachers

ממוקמת

מונעת תשוקה

תכליתית

נרחבת

תוכנית לימודים מבוססת מקום

הוראה ולמידה מּונעות תשוקה

פרוייקטים תכליתיים

 הזדמנויות נרחבות למחקר 
ולאתגרים בונים

 הפעילות ממוקמת, 
 פיזית או וירטואלית, 

 בעולם שהתלמידים מזהים 
ושואפים להבין.

הפעילות מעודדת את התשוקות החיצוניות 
 הן של התלמידים והן של המורים, 

 ובכך מגבירה את מעורבותם על ידי 
עידוד התלמידים לבחור תחומי עניין 

שחשובים להם.

 הפעילות נותנת תחושה של אותנטיות.
  היא מערבת את התלמידים 
 בפעולות בעלות ערך מעשי 

 וערך אינטלקטואלי ומטפחת 
תחושת יכולת פעולה עצמאית.

הפעילות מאפשרת לתלמידים להמשיך 
 ללמוד מחוץ לכיתה, תוך הסתמכות על 
בני משפחה, עמיתים, מומחים מקומיים 
ומידע מקוון כמקורות למחקר ולביקורת.



ערכות מידעערכה 1: מבוא ללמידה פתוחה

סוגי למידה פתוחה

אתם בוודאי כבר משלבים בבית הספר אלמנטים של למידה פתוחה, למשל כשאתם משתפים שותפים חיצוניים או 
כשאתם מוציאים את התלמידים אל מחוץ לכותלי בית הספר.

למידה פתוחה יכולה להיות מותאמת להעברת תוכניות לימודים בצורה חדשה, לשפר את מעורבות התלמידים או 
ליזום ולהעמיק את מערכת היחסים של בית הספר עם הקהילה. בכל צורה שהיא, בלב ליבה של הלמידה הפתוחה 

נמצאות גישה ותרבות שפונות כלפי חוץ ומעודדות שיתופי פעולה.

ממדי הלמידה הפתוחה:

מידע נוסף
OSOS
OS Together
Learning Outside the Classroom Manifesto

123

תפקידיםאיכויותמרכיבים

המרכיבים המוחשיים 
המאפשרים להעביר את 
חוויית הלמידה, לדוגמה: 

ביקורים או תחרויות.

המאפיינים של חוויית 
הלמידה אשר מניעים 

מורים ולומדים לעיתים 
קרובות להשתתף, 

ר העולם  לדוגמה: ֶהְקֵשׁ
האמיתי או למידה דרך 

עשיה.

התפקידים שממלאים 
במהלך חוויית הלמידה 

)לא תמיד תאורי 
תפקידים(, לדוגמה: 
מומחיות או הובלה.

456

גישהלוח זמנים ומשךמיקום

המרחב בו מתרחשת 
 חוויית הלמידה. 

באופן כללי ניתן לחלק 
זאת ללמידה בתוך בית 
הספר וללמידה מחוץ 

לבית הספר.

לוח זמנים )מתי חוויית 
 הלמידה מתרחשת( 
ומשך )כמה זמן היא 

נמשכת( הם המרכיבים 
העיקריים.

התוכניות יכולות להיות 
מתוכננות על ידי מורה, או 

 בשיתוף פעולה 
 עם שותפים מבחוץ 
או על ידי ספק חיצוני.

פרויקט למידה פתוחה משלב את 
אבני הבניין האלו באופנים שונים 
כדי לגרום לחוויית הלמידה להיות 

פתוחה יותר ומחוברת יותר. 

ראו מקרי בוחן המדגימים זאת 
בערכה 2

הקהילה  עם  פעולה  ושיתוף  מבחוץ  מומחים  עם  "מפגש 
המקומית היו בעלי השפעה חיובית על התלמידים והרחיבו את 
נקודות מבט  ידי הצגת  על  בו הם תפסו את המציאות  האופן 

שונות."

Make it Open מורה פולני/ת המשתתפ/ת בפרויקט-  



ערכות מידעערכה 1: מבוא ללמידה פתוחה

יתרונות הלמידה הפתוחה

עבור המורים
מתן חוויות התפתחות מקצועית ייחודיות לצוות בית הספר; שיפור ההוראה והלמידה

פיתוח אישי ומקצועי  -  
בחינת דרכים חדשות להעביר את תוכנית הלימודים  -  

הזדמנויות לחיבור תוכנית הלימודים עם תחומי דעת ומקצועות אחרים  -  
חיבור להורים ולקהילה המקומית  -  

עבור בתי הספר
חיבור עם ארגונים, קובעי מדיניות והקהילה; שיפור פרופיל בית הספר

שיפור תרבות ההוראה והלמידה )STEM( בבית הספר  -  
שותפות ברשת בתי ספר רחבה – מקומית, לאומית ובין-לאומית  -  

העלאת יוקרת בית הספר  -  
חיבור בית הספר עם הקהילה המקומית ומומחים בתחומי דעת שונים  -  

עבור התלמידים: הרחיבו את אופקיהם של התלמידים וטפחו את שאיפותיהם

לפתח  להם  ומסייעת  שלהם  בקצב  ללמוד  לתלמידים  מאפשרת  פתוחה  למידה 
כישורים חיוניים כגון תקשורת, עבודת צוות וחשיבה ביקורתית. 

התלמידים מייחסים את הלמידה שלהם לעולם האמיתי סביבם, וכאשר הם עוזבים 
התלמידים  בכך  האמיתי.  לעולם  יותר  טובה  בצורה  מוכנים  הם  הספר  בית  את 

מתעצבים למעורבות עתידית בחברה האזרחית.

ללמידה פתוחה יש פוטנציאל 
להיטיב עם התלמידים, המורים, 

בתי הספר והקהילה המקומית

"התרשמתי מאוד מהאופן בו התלמידים שלי חנכו את 
התלמידים הצעירים יותר. הם היו מוכנים היטב."

Make it Open מורה ישראלית המשתתפת בפרויקט-  

משאבים ושיתופי פעולה.תשיגו יעילות, חיסכון, איגום במקביל או בזמנים שונים. כך בתוך בית הספר המתקיימים ידי חיבור בין פרויקטים שונים הפיקו את מירב התועלת על טיפ

עבור הקהילות
השקעה בדור הבא; טיפוח מערכות יחסים שיחזקו את קיימות 

הקהילה
-       תמיכה של מומחים, בעלי מקצוע וארגונים שונים בדור הבא

בלמידה   המקומית  והקהילה  ההורים  של  ישיר  שיתוף    - 
        ובהתפתחות של התלמידים

בפתרון    קהילתית  וראיה  פעולה  שיתוף  של  מודל  בניית     - 
        בעיות רלוונטיות

-      העברת ידע וכישורים בתוך הקהילה



ערכות מידעערכה 1: מבוא ללמידה פתוחה

צורכי הלמידה הפתוחה

תמיכה קהילתית

גיבוי הנהלת בית הספר  -  
תמיכה הורית )והסכמה אם נדרשת(  -  

גישה לקהילות מקומיות, לקבוצות עניין חברתיות  -  

משאבים )במידת הצורך(

מימון  -  
ציוד או כלי עבודה  -  

חומרים  -  
שטח  -  

כישורים

תקשורת ובניית שיתופי פעולה  -  
יכולת שיתוף ועבודה בשיתופי פעולה   -  

הובלה יצירתית  -  
כישורים טכניים )כתלות בפרויקט(  -  

גישות ודפוסי חשיבה

פתיחות לדברים חדשים  -  
תושיה ואילתור  -  

נחישות והתמדה  -  
רגישות לנושאים רגישים ונכונות להקשבה  -  

 למידה פתוחה עשויה לדרוש כישורים ומשאבים מעט שונים 
 מאשר גישות הוראה מסורתיות יותר, אך היא לא בהכרח 

מסובכת יותר.

כמו בכל הוראה מוצלחת, פרויקטים של למידה פתוחה מצריכים 
שילוב של שאפתנות, יצירתיות ותכנון שיטתי. הסעיפים הבאים 

רלוונטיים בייחוד לפרויקטים של למידה פתוחה.

כמה הם רלוונטיים אלו באים לידי ביטוי, וחישבו עד ללמוד כיצד משאבים ותכונות ובאתר האינטרנט שלנו כדי הפתוחה בערכת מקרי הבוחן הביטו בדוגמאות הלמידה טיפ
 

למצב שלכם.



ערכות מידעערכה 1: מבוא ללמידה פתוחה

בית ספר פתוח כמרכז הקהילה

תוכניות למידה פתוחה מערבות תמיד את הקהילה, בין אם מדובר בקהילה חברתית, בקבוצות עניין או 
יכול לתרום להפיכת בית הספר הקיים  כולו מעוניין בכך, הדבר  ברשתות מקצועיות. כאשר בית הספר 

לבית ספר פתוח שיהווה מוקד בלב הקהילה.

עבודה עם קהילות
 קיים מגוון דרכים בהן בתי ספר יכולים לשתף פעולה עם הקהילות סביבן:

התלמידים יכולים ליצור משהו שיהיה נגיש לציבור ויתרום לו.  -  

התלמידים יכולים לקיים דו-שיח עם הקהילה המקומית  -   
                            ולהעביר אליה את הידע שצברו במסגרת הפרויקט.

חברי הקהילה יכולים לשתף בידע וכישורים מתחומי   -   
                            המומחיות שלהם לתוך הכיתה, 

                            ללמד ולהיות חלק מתהליך הלמידה.

בית הספר יכול לשתף פעולה עם הקהילה  -   
                            ולהוציא לפועל פרויקט משותף מתחילתו ועד סופו.

למידה פתוחה כמסלול להפיכת בית ספר לפתוח
בתי ספר פתוחים מאופיינים לרוב בסביבת למידה יותר פתוחה, מקומית ואחראית מבחינה חברתית. בחזון זה, 

בתי ספר מקדמים שיתופי פעולה פתוחים, בעלי השפעה ויעילים לטובת בתי הספר, התלמידים והקהילות.

הכוחות המניעים בתי ספר פתוחים
-חשיבה מחדש אודות האופן בו בתי ספר פועלים כארגונים אזרחיים  

קישור חומרי הלימוד לעולם בו התלמידים חיים  -  
שינוי ההתייחסות לתלמידים מצרכנים ליוצרים  -  

מאפייני בתי ספר פתוחים
-  שיתוף פעולה עם ספקי תוכן בתחום החינוך הפורמלי והחינוך הבלתי-פורמלי,    

                             חברות, הורים וקהילות מקומיות

סוכנים פעילים לטובתה של הקהילה  -  

הכנסת פרויקטים מהעולם האמיתי לתוך הכיתה  -  

שיתוף ישיר של הורים בלמידת ילדיהם  -  

הכלה של השונות וקידום הנגשה  -  

מידע נוסף על בתי ספר פתוחים
Open Schools for Open Societies 
SALL
Phereclos 
Pulchr

"בתי הספר שלנו צריכים 
להיות חממה לחקירה 

ולהמצאות. הם צריכים 
להיות מאיצי חדשנות. 

הם צריכים לקדם למידה 
פתוחה."

- Open Schools for  
   Open Societies



Make it Open הוא פרויקט כלל-אירופי שיתופי המתבסס על גישות 
של למידה פתוחה, חינוך מייקרי ומדע אזרחי לרענון תוכניות הלימוד 

במקצועות ה-STEM. מטרתנו לפתח ארגז כלים משתף ונגיש לאימוץ על 
ידי בתי ספר ולהתאמה לצרכים שלכם. 

"בזכות פרויקט זה אני מרגישה יותר מחנכת מאשר מורה. 
 המורה מלמדת בעוד שהמחנכת עוזרת לתלמידים ללמוד. 

שינוי כזה גורם לתלמידים להבין שהם אחראיים על מידת הלמידה שלהם 
ושהמחנכת )כלומר אני( יכולה לעזור להם."

Make it Open מורה פולניה המשתתפת בפרויקט -

 לפרויקט זה הוענק מימון מטעם 
 תוכנית המחקר והחדשנות 

 Horizon 2020 של האיחוד האירופי, 
במסגרת הסכם מענק מספר 872106

 Forth Together CIC :נכתב על ידי
תאריך פרסום: נובמבר 2021 

makeitopen.eu :אתר אינטרנט 
OStogether@ :טוויטר
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סיוע לבתי ספר מקומיים לפתור את בעיית השטפונות באמצעות פעילויות hands on ובניית פתרונות 
מקום: בריטניה, סומרסט           תאריכים: 2019-2018

ארגון: האוניברסיטה של מערב אנגליה, בריסטול

ראוי לציון:

• הנהגה נשית בולטת יצרה מודלים לחיקוי 
עבור בנות

. STEM -בבואן לשקול קריירה בתחומי ה
• הפרויקט פעל בתיאום עם הסביבה 

הכפרית, תוך התייחסות לנושאים ולדאגות 
המקומיים.

הפרויקט,  אסטרטגי:  היה  הפרויקט  תכנון   •
שתוכנן לטווח קצר, כלל הקמה של גני גשם 

ויצר משאב למידה קבוע עבור הקהילה.

בתמיכת:

• האקדמיה המלכותית להנדסה
• קרן נהרות Westcountry, אוניברסיטת 

Over the Air Analytics-אקסטר ו

 )5W( עובדות עם מים Westcountry פרויקט "נשות
שילב ילדי בית ספר יסודי בסומרסט שבאנגליה 

הכפרית בתחום מחזור המים, שיטפונות ומערכות 
ניקוז בר קיימה באזור.

150 תלמידים, הורים וצוות הוראה עבדו יחד בבניית 
שני "גני גשם", ולמדו תוך כדי התהליך אודות שינוי 
האקלים ושיטפונות. בפעילויות אלו התלמידים גם 

למדו כיצד ניתן להשתמש בהנדסה כדי לפתור בעיות 
 סביבתיות. מהנדסות הובילו את כל הפעילויות 

ה-hands on והפעילויות בחוץ במטרה לעודד בנות 
.STEM -לשקול קריירות בתחומי ה

"גני הגשם" יפעלו באופן קבוע בבתי הספר שנטלו 
חלק בפרויקט. גנים אלו ימשיכו לשרת את יוזמות 

 המדע האזרחי של הילדים בניטור גשם ובאיסוף 
נתוני ֶנֶגר.

)5W( עובדות עם מים Westcountry נשות

לילדים את תפקיד ה'מהנדסים' או ה'גיאוגרפים'  "חשוב לתת 
כבר  פוטנציאליות  קריירות  לעזור להם לשקול  כדי  של העתיד 

מגיל צעיר."

5W פרויקט-
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שידרוג גן שעשועים מקומי במטרה ללמד את הקהילה פיזיקה
מקום: ישראל           תאריכים: 2021

)Make it Open ארגון: מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים )פרויקט

ראוי לציון:

בו  כמקום  מוכרת  בסביבה  השימוש   •
מקצועות  את  מציב  מתרחש,   הפרויקט 
התלמידים  של  היום-יום  בחיי   STEM ה- 

באופן בולט.
במרחב  משמעותי  שינוי  עשה  הפרויקט   •
הציבורי והמחיש שתלמידים יכולים להשפיע 

על הקהילה.
מלומד/ת  תפקידים  ושינוי  עמיתים  למידת   •
ואחריות  עצמאית  למידה  מקדמים  למורה 

אישית.

בתמיכת:

 Make it Open חלק מתוכנית הפיילוט של
ממומן על ידי הנציבות האירופית.

תלמידי חט"ב בירושלים השתמשו בגן שעשועים 
מקומי ככלי לחקירת והבנת תופעות פיזיקאליות, 
ושיתפו את הידע שרכשו עם הקהילה המקומית.

במהלך הפרויקט הם נפגשו עם מומחים מתחומי 
העיצוב וההנדסה, ביקרו במוזיאון מדע וחשבו כיצד 

אפשר לשתף אנשים נוספים בתגליות שלהם.

התלמידים יצרו כתוביות למתקני גן השעשועים עם 
מידע ורעיונות לפעילויות. בעבודה משותפת עם 
מוזיאון המדע ועם הרשות המקומית, הכתוביות 

הודבקו על מתקני גן המשחקים והן ממשיכות לשמש 
את באי גן השעשועים ולקדם את ההבנה בתחומי 

.STEM

בסוף הפרויקט הלומדים שיתפו את מה שהם למדו 
עם תלמידי בית ספר יסודי סמוך.

נעים בסביבה – פיזיקה בגן השעשועים

את  הדריכו  שלי  התלמידים  בו  מהאופן  מאוד  "התרשמתי 
ההסברים  מאוד.  מוכנים  היו  הם  יותר.  הצעירים  התלמידים 

שלהם היו פשוטים וברורים."

- מורה
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שיתוף פעולה במסגרת מדע אזרחי מציג את הסביבות הייחודיות של קהילות באיים שונים
מקום: אונליין )שיתוף פעולה בין-לאומי בין פורטוגל, ספרד, אנגליה ויוון(           תאריכים: 2018-2020

OSOS :ארגון

ראוי לציון:

• המעורבות של רשת בין-לאומית 
העשירה מאוד את הפרויקט ושידרגה 

אותו מאוסף נתונים השוואתיים 
לרשת חברתית.

• התפתחות מקצועית של המורים 
באמצעות הכשרה ותרגול מעודדת 

מורים ובתי ספר להשתתף.

• "שבילי מדע" יצרו מורשת 
משמעותית והיוו שי לקהילות 

המקומיות.

בתמיכת:

ארסמוס

פרויקט "גיוון איים ככלי לחינוך מדעי")iDiverSE( נולד במטרה 
הייחודית  והטבע  התרבות  למורשת  המודעות  את  להגביר 
של איי העולם, להגביר את תפיסת הערך שלהם ולעודד את 

ההגנה עליהם.

תחת כותרת זו, בתי ספר מאיים שונים שיתפו פעולה באיסוף 
שימוש  תוך  שלהם.  המקומיות  הסביבות  אודות  נתונים 
בשיטות בין-תחומיות ומבוססות חקר, התלמידים עשו שימוש 
בנתונים כבסיס ל"שבילי מדע" שמטרתם לערב את הקהילות 

המקומיות

שבאיים  והשמים  הקרקע  המים,  נחקרו  מדע"  "שביל  בכל 
למורים  אי.  כל  של  הייחודיים  והאיכויות  המאפיינים  והוצגו 
המעורבים בפרויקט הוצע לקבל הכשרת "חשיבה עיצובית", 

כלים ותמיכה בפעילויות שלהם. 

עבודותיהם  את  שיתפו  והמורים  התלמידים  הפרויקט  בסיום 
.iDiverSE וקיבלו תעודות

המגוון בסביבות ובקהילות באיים לקידום החינוך המדעי

את  ולהציג  השני  עם  אחד  פעולה  לשתף  למדו  "התלמידים 
השקפותיהם בגיבוי טיעונים. הם רכשו כישורי יצירתיות וחשיבה 

ביקורתית בנושאים מדעיים."

iDverSE מורה מבית הספר הניסויי בהרקליון המשתתפ/ת בפרויקט -



 התמחות בתשלום בת שישה חודשים במעבדת ביולוגיה לתלמידי בתי ספר תיכוניים 
בחתך סוציואקונומי נמוך וקבוצות מיעוט

מקום: ניו יורק, ארה״ב           תאריכים: 2009 עד היום )2021(
GenSpace :)ארגון )עיקרי

ראוי לציון:

הפרויקט בונה גשר בין עולם החינוך 
לעולם המקצועי.

• אופייה היישומי של התוכנית מסייע 
לקשר אותה לחיי היום-יום ולתת לה 

מסגרת של עבודה במקום למידה.

• התמקדות בתוצרים מוחשיים – 
מאמר מדעי – היא בעלת ערך מיידי 

מבחינת מוטיבציה ומורשת, ומבחינת 
מינוף החוויה בעתיד.

בתמיכת:

קרן פינקרטון וקונסורציום החונכות 
למחקר מדעי של העיר ניו יורק.

בתשלום  התמחות  היא   BioRocket המחקרית  ההתמחות 
המיועדת לתלמידי בתי ספר תיכוניים בחתך סוציואקונומי נמוך 

וקבוצות מיעוט בעיר ניו יורק.

לומדים  התלמידים  בשבוע,  יומיים  חודשים,  שישה  במהלך 
אודות הנדסה גנטית וצוברים ניסיון בעבודה במעבדה אמיתית. 
מחקר  במעבדות  לבקר  הזדמנות  לתלמידים  ניתנת  בנוסף, 

ובחברות ביוטק ולקבל חניכה ממדענים. 

בסיום התוכנית התלמידים מחברים מאמר מדעי מקורי שהם 
יכולים לעשות בו שימוש במסגרת הגשת מועמדות לקולג'ים, 
להגיש לכתבי עת מדעיים של תלמידים, או לשימושים אחרים. 
את  מציגים  המתמחים  בה  חגיגה  מתקיימת  התוכנית  בסוף 
וקהילת  מורים  חברים,  משפחותיהם,  בני  בפני  מחקריהם 

.GenSpace

BioRocket התמחות

" Genspace איפשרה לי להרחיב את שאיפות הקריירה והמטרות שלי.]תוכנית 
המדענית  את  כאילו  להרגיש  לך  עוזרת   ]BioRocket המחקרית  ההתמחות 

בעצמך, ולא שאת רק מקשיבה למורה או ממלאת הוראות מספר לימוד."

ערכה 2: מקרי בוחן של למידה פתוחה

BioRocket הניפה, בוגרת תוכנית -

ערכות מידע



Make it Open הוא פרויקט כלל-אירופי שיתופי המתבסס על גישות 
של למידה פתוחה, חינוך מייקרי ומדע אזרחי לרענון תוכניות הלימוד 

במקצועות ה-STEM. מטרתנו לפתח ארגז כלים משתף ונגיש לאימוץ על 
ידי בתי ספר ולהתאמה לצרכים שלכם. 

"בזכות פרויקט זה אני מרגישה יותר מחנכת מאשר מורה. 
 המורה מלמדת בעוד שהמחנכת עוזרת לתלמידים ללמוד. 

שינוי כזה גורם לתלמידים להבין שהם אחראיים על מידת הלמידה שלהם 
ושהמחנכת )כלומר אני( יכולה לעזור להם."

Make it Open מורה פולניה המשתתפת בפרויקט -

 לפרויקט זה הוענק מימון מטעם 
 תוכנית המחקר והחדשנות 

 Horizon 2020 של האיחוד האירופי, 
במסגרת הסכם מענק מספר 872106

 Forth Together CIC :נכתב על ידי
תאריך פרסום: נובמבר 2021 

makeitopen.eu :אתר אינטרנט
OStogether@ :טוויטר



מידע למורים ולמנהלי בתי ספר 
המתעניינים בלמידה פתוחה

ערכה 1:
מבוא ללמידה פתוחה

ערכה 2:
 מקרי בוחן 

של למידה פתוחה

ערכה 3:
 תכנון פעילות 

הלמידה הפתוחה
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תכנון פעילות הלמידה הפתוחה

 כעת שאתם מוכנים להתחיל פעילות של למידה פתוחה, איך מתכננים אותה? 
בערכה זו תקבלו מבט-על של התהליך ומספר דגשים שכדאי לזכור.

בעמודים הבאים תמצאו:

מפת דרכים ללמידה פתוחה  -  
תיאור מפורט של שלבי התכנון  -  

מספר עצות  -  
מספר אופני תקשורת עם תומכים   -   

                            ושותפים פוטנציאליים

תכנון פרויקט למידה פתוחה

קיימות מספר דרכים שונות לבניית פרויקט למידה פתוחה:

"דברים שאעשה עם התלמידים שלי פעם 
הספר,  לבית  מחוץ  שיעורים  קיום  נוספת: 
פרויקט  הנלמד,  בנושא  להורים  הרצאות 

כתוצר."

Make it Open מורה ישראלית המשתתפת בפרויקט-

כליתועלת

קבלת השראה משיעורים/פעילויות של 
מחנכים אחרים

התאמת פעילויות שנבחנו כבר

מעורבות בפרויקט Make it Open הרחב, 
כולל רשת בין-לאומית, מוקדים מקומיים 

והכשרת מורים

יצירת מומנטום ונראות

יצירת קשרים לאומיים או בין-לאומיים

יצירת חיבורים למגוון מקצועות ותחומי דעת

יצירת פרויקטים המותאמים במדויק לצרכים 
ספציפיים

בניית פרויקטים אסטרטגיים או לטווח ארוך

מורים מנוסים בלמידה פתוחה

שימוש בנווט ללמידה פתוחה:

 ;Make it Open חלק מפרויקט 
כלי דיגיטלי לבניית פרויקטים של למידה 

פתוחה המותאמים לצרכים שלכם.

קבלת עזרה מספקי תוכן: 

ספקי תוכן, כגון גופים המארגנים תחרויות, 
פסטיבלים, מוזיאונים או ארגונים אחרים 

בעלי התמחויות, מקיימים לעיתים קרובות 
תוכניות בסגנון למידה פתוחה

בניית פרויקט באופן עצמאי



מפת הדרכים של הפרויקט

פעילויות למידה פתוחה עשויות להיות גדולות או קטנות, מקומיות או גלובליות. לפעילויות השונות 
דפוסי חשיבה משותפים ותרבות משותפת של שותפות ופניה לסביבה החיצונית. ניתן להגדיל את 

הפוטנציאל שלהן באמצעות הקדשת מחשבה מרובה מראש למחויבות שלכם לפרויקט.

 למידה 
פתוחה

שלב ראשון
הערכה יצירתית

הזדמנות

התעניינתם בלמידה פתוחה

מצאו דמויות שניתן ללמוד מהן 
ולקבל מהן השראה

חזון

התומכים העיקריים שלכם מעוניינים 
והגעתם להסכמה אודות מטרותיכם 

המשותפות

הזמינו אנשי קשר מחוץ לקהילה 
ומתוכה

חישבו מי הם אנשי הקשר מתוך 
הקהילה

ביצוע

הצלחתם להעביר ולשתף את 
החוויה

ודאו שיש מספיק זמן לתכנון

מורשת

הבנתם את הערך של למידה פתוחה 
ואתם מוכנים לשלבים הבאים

חיוני לשתף עם השותפים והקהילה

תכנון

תכנתתם את תוכנית הלימודים 
הכוללת

עשו שימוש במדריך ללמידה פתוחה 
בבניית פעילויות הלמידה הפתוחה

למידה פתוחה בפועל סיכום
שלב שני

מן הכוח אל הפועל

הרעיון הגדול
נכסים ומשאבים

חסמים
שומרי הסף

 העברת יחידות
לימוד מובנות הערכה

שיתוף
חזרה

מטרה 
 אסטרטגית 
או טקטית
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מפת הדרכים של הפרויקט

מהזדמנות לחזון )הערכה יצירתית(
למידה פתוחה צריכה להתכתב עם מטרה אסטרטגית או טקטית שאתם מעוניינים להשיג. 

הקדישו זמן להערכת ההזדמנות היצירתית ולעיצובה לחזון משותף.

• רעיונות גדולים: האם יש לכם כבר רעיון או שאתם מחפשים אחד?
• נכסים ומשאבים: אילו דברים יש לכם שיכולים לשמש בפרויקט?

• דרישות נוקשות: האם יש דרישות שהפרויקט חייב להשיג על מנת לנחול הצלחה מנקודת 
מבטכם?

• חסמים ושומרי הסף: מה או מי יעמדו בדרככם?
היכולת להעביר חזון משכנע ומעשי לתוכנית הלמידה הפתוחה שלכם תציב אתכם בעמדה טובה 

לרתימת אחרים לפרויקט ולהוציאו מן הכוח אל הפועל.

מחזון לתכנון )מן הכוח אל הפועל(
תכנון פעילויות למידה פתוחה עשוי לדרוש התאמות של תהליכי התכנון שאתם רגילים אליהם, 

בהתאם לאופי הפעילות.

לדוגמה:
• שיתוף אחרים: מי יכולים לקחת חלק בפעילויות ובאילו דרכים?

• השגת משאבים: האם יש דרכים יצירתיות בהן אתם יכולים להשיג את המשאבים הנדרשים?

• קיימות חברתית: אנשי מקצוע רבים בתחומי ה- STEM חווים קשיים משמעותיים בתחומי 
ההכללה והמגוון האנושי. כיצד הפרויקט שלכם יכול לשאוף לשיפור בתחומים אלו?

• דאגה לבטחון ובטיחות: פתיחות יכולה ליצור אתגרים חדשים ולא מוכרים בתחומי בטיחות 
ובטחון הילדים.

המדריך ללמידה פתוחה כולל קשת רחבה של כלי תכנון שעשויים להיות שימושיים בשלב הזה.

מתכנון לביצוע )למידה פתוחה בפועל(
זהו השלב בתהליך בו בתור אנשי ונשות חינוך יהיו לכם הכי הרבה ביטחון עצמי וכישורים. פעילויות 
למידה פתוחה עשויות לדרוש מכם להתאים את סגנון ההוראה שלכם ולאפשר ללומדים לקחת על 

עצמם אחריות גדולה יותר בחוויית הלמידה.

מביצוע למורשת )סיכום( 
כפרויקט בעל אופי של שותפות, סיום פרויקט הלמידה הפתוחה יכול לכלול תיעוד של הפרויקט, 

הערכת החוויה ושיתוף הסיפורים. כל אלו יכולים להיות חלק מהלמידה וגם חלק מהמורשת:

• שיתוף הלומדים והשותפים בהערכת הפרויקט מעודד כישורי חשיבה ביקורתית.
• שיתוף הסיפורים תומך בכישורי תקשורת, מטפח גאווה בהישגים ומשפר את הנראות של 

המשתתפים ושל בית הספר.
• יש לעדכן את השותפים שנוצר עימם קשר דרך הפרויקט אודות תוצאות עבודתם. כמו כן יש 

לטפח את מערכות היחסים שנוצרו או לתת להן לדעוך בעדינות.
• קל יותר להשיג מימון, למצוא שותפויות חדשות או להגביר את המומנטום לפרויקטים של 

למידה פתוחה עתידיים כאשר קיים תיעוד איכותי של הישגי העבר.
• מורים אחרים בבית הספר ובמחוז שלכם יתעניינו בחוויות שצברתם.
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יצירת שותפיות חיצוניות

מרכיבים  הם  מהם  ולמידה  אחרים  אנשים  עם  פעולה  שיתוף 
ולערב  לזהות  דרכים  מספר  להלן  פתוחה.  בלמידה  מהותיים 

אנשים בפעילויות הלמידה הפתוחה.

התכוננו לשותפות מוצלחת

- אמפתיה: שימו את עצמכם בעמדת השותפים. איך הייתם 
רוצים שייגשו אליכם? באיזו תדירות הייתם רוצים לקבל 

עדכונים?

- חישבו ביצירתיות על מה שאתם יכולים לבקש משותפיכם: 
משהו שיהיה קל עבורם לבצע עשוי להיות משמעותי עבורכם.

- חישבו על תגמול: מה עשוי לגרום להם להרגיש מוערכים? 
לפעמים דברים קטנים כמו מכתב תודה או תמונה יכולים 

לעשות את כל ההבדל.

- קחו בחשבון את ההתחלה, האמצע והסוף של מערכת היחסים: 
הדבר חשוב במיוחד אם תרצו שהם יהיו מעורבים פעם נוספת.

דוגמה: מציאת מומחה/ית

אתם מנהלים פרויקט על בזבוז מזון ורוצים להזמין מומחה/
ית ללמד אודות הכנת קומפוסט. איך מוצאים מומחה/ית 

לקומפוסט?

- חישבו על מילים שקשורות לנושא )לדוגמה: קרקע, תולעים או 
פסולת מזון )וזהו פעילויות, תפקידים וחברות הקשורים לנושא 

 )לדוגמה: קומפוסט, גנן/ית מדען/ית קרקע(.
התחילו קרוב והתפרשו החוצה: השתמשו ברשתות הקשרים 

הקרובות אליכם. לדוגמה: צוות בית הספר או שכנים בעלי מיכל 
קומפוסט עשויים להיות משאב ידע או בעלי קשרים מתאימים.

- קבוצות עניין וארגונים מגזריים יכולים לסייע מבחינת רשתות 
קשרים.

חמש דרכים לזהות 
שותפים פוטנציאליים

התחילו עם רשתות 
הקשרים הקיימות שלכם – 

כאשר אתם כוללים עמיתים 
לעבודה, בתים ועסקים. שכנים, 

הורים וקבוצות עניין, הרשתות 
גדולות משחשבתם.

עשו שימוש בתקשורת 
המקומית, החל מהמדיה 

החברתית המקומית וכלה 
בעיתונים.

מיצאו קבוצות עניין, בין אם הן 
רשתות חובבניות או מקצועיות; 

הן יכולות להוות תומכים 
נלהבים. 

צרו חיבורים באמצעות רשתות 
למידה, כולל ארגונים בלתי-
פורמליים בנוסף לבתי ספר 

ואוניברסיטאות.

אל תהססו לפנות לעסקים 
ולתאגידים גדולים שלעיתים 

קרובות מעוניינים לתמוך 
ביוזמות מקומיות.

1

2

3

4

5

 "הייתי מזמינה מומחים נוספים לשוחח 
  עם התלמידים."

Make it Open מורה ישראלית המשתתפת בפרויקט-
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איתור משאבים

למידה פתוחה מסתמכת על:

היכן ניתן למצוא משאבים?

אל תהססו לבקש – יתכן שתופתעו מהנכונות של אנשים להציע עזרה. 
 ערכו בדיקה יסודית ובקשו מהאנשים הנכונים דברים שקל להם לתת. 

כמו בחיפוש אחר שותפים,התחילו קרוב לבית והתפרשו החוצה:

- הורים וקבוצות הורים

- קהילה מקומית וקבוצות עניין

- שלטון מקומי

- עסקים שכונתיים

- ארגונים ועמותות שקשורים לתחום

 - קל להאשים תקציב כחסם להתקדמות, אך לעיתים גילוי תושייה, בחינת חלופות והסתפקות בקיים יכולים 
להביא להתקדמות. ראו גם "יצירת שותפויות חיצוניות" ו"תבניות מכתבים" להורים ולארגונים.

לבניית קומפוסטר: "אם אין לכם מקום ואתם רוצים לחסוך זמן, 
השתמשו בארגזי עץ קטנים במקום לבנות קומפוסטר – הם עובדים מעולה. 

במקום לחפור גינה אפשר להשתמש באדניות שמניחים על אדן החלון."

Make it Open מורה פולניה המשתתפת בפרויקט-

ציוד כגון כלי עבודה
או ערכות ניסויים

שירותים כדוגמת
הדפסה, הסעדה, מזון

או תחבורה

מרחבחומריםמימון
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קיימות חברתית

הוגנות, הנגשה והכללה הם ערכים מרכזיים בהשגת מטרות הלמידה הפתוחה של התייחסות 
לאתגרים מקומיים רלוונטיים, תרומה לפיתוח הקהילה וקידום אזרחות גלובלית פעילה. 

גיוון השתתפות התלמידים במקצועות ה- STEM חיוני לרכישת מקצוע מתאים וחברה בריאה.

הוגנות

הוגנות פירושה יחס הוגן וצודק לכל התלמידים כדי שיהיו להם ההזדמנויות והתמיכה הדרושות 
שכל  כך  התנאים  את  להשוות  אחרות,  במילים  במלואו.  שלהם  הלימודי  הפוטנציאל  למיצוי 

. STEM -התלמידים יוכלו להשתתף ב

הנגשה 

האנשים, למירב  נגישות  יהיו  והן  יוסרו  שהחסמים  כך  מתוכננות  חוויה  או  פעילות  כי   וידוא 
 ללא קשר למסוגלות ולניסיון. הנגשה יוצרת את האפשרות להכללה.

הכללה

הכללה כוללת הזמנה פעילה להשתתף, הנגשת משאבים והזדמנויות לכל התלמידים והבטחת 
תחושת הערכה ומקובלות בקרב התלמידים.

דוגמאות לפרויקטים המעודדים קיימות חברתית

.STEM-מתמקד בקבוצות בעלות תת-ייצוג במקצועות ה UK SMASHFest -

.STEM-מתמקד בנשים במקצועות ה ARTEMIS Power: Girl -

.STEM-מתמקד בנשים במקצועות ה Safari Mars -

.Hands On מאפשר לילדים מאושפזים בבתי חולים להתנסות במדע eWonderspher -

 - התמחות BioRocket של GenSpace – מעבדה קהילתית המציעה לתלמידים מחתך 
  סוציואקונומי נמוך וקבוצות מיעוט להתמחות אצלה.

מגוונים.כמה מקצועות ה-STEM התלמידים צריכים להבין עד מומחיות בפרויקט.לשתף, ובייחוד איך תגדירו שיקלו היטב את מי תבקשו טיפ

לקריאה נוספת

- חינוך להוגנות במדע

- מצפן הוגנות
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הערכה ושיתוף

איך תוכלו לדעת אם הפרויקט שלכם השפיע? מדוע כל כך חשוב 
לשתף את התוצאות שלכם?

מדוע הערכה חשובה?

חשיבה  מעודדים  בפרויקט  הלמידה  ושיתוף  הערכה  תיעוד, 
את  ולפתח  לשפר  יכולים  הם  עצמית.  ורפלקציה  ביקורתית 
תרבות הלמידה הבית ספרית, ולשפר פרויקטים עתידיים שיעשו 
בשיתוף הקהילה. הם משיגים תוצאות מוחשיות מבחינת עירוב 
בפיתוח  הספר  בבית  ותמיכה  התוכניות  שיפור  תוך  שותפים 
תוכניות  על  חזרה  ארגוניות,  והתפתחות  למידה  למידה,  תרבות 

ושיפורן ומעורבות של שותפים.

הזמן תמיד קצר. קביעת מטרות ההערכה והשיתוף בשלב מוקדם 
ליצירתיות  הזדמנויות  חפשו  בתוכניותיכם.  שילובן  את  תבטיח 

ושלבו את ההערכה בפעילות.

מה ביכולתי להעריך?

 חמש שאלות 
לשאול את עצמכם

מה למדתם?

אילו מיומנויות אתם ותלמידיכם 
שיפרתם או רכשתם?

כיצד ניתן לכמת או למצוא 
עדויות לכך שהשגתם את 

מטרותיכם?

האם יש קשר בין התוצאות 
שלכם לבין המטרות המקוריות 

של הפרויקט?

מה ניתן לשפר בעתיד?

1
2
3

4
5

"דברים שאעשה עם התלמידים שלי פעם 
נוספת: קיום שיעורים מחוץ לבית הספר, 

הרצאות להורים בנושא הנלמד, פרויקט כתוצר."

"התלמידים עבדו בקבוצות של 3 או 4, ובאמצע 
התהליך הצגנו אחד לשני את העיצובים השונים.

התלמידים קיבלו השראה מהרעיונות האחרים 
ויישמו חלק מהרעיונות בדגמים שלהם."

Make it Open מורה ישראלית המשתתפת בפרויקט-

Make it Open מורה הולנדית המשתתפת בפרויקט-

ביצועי התלמידים מורשת
וגישותיהם

האם יצרתם
קשרים

חדשים בתוך
הקהילה?

האם היו בעיות
כלשהן?

האם כל התלמידים
השתתפו?

האם התלמידים
שיפרו את

ביצועיהם? 
האם הגישות 
שלהם השתנו?

האם לפרויקט
הוקדש מספיק
זמן? האם היו

דרושים משאבים
נוספים?

תוכניתביצוע

הפרויקט.עצמית להתקדמות שלכם במהלך ודאו כי אתם מבצעים גם הערכה את התקדמותם. במהלך ואחרי הפרוייקט כדי לכמת לעקוב אחר ביצועי התלמידים לפני, חישבו על דרכים בהן אתם יכולים טיפ
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תבנית מכתב להורים

שיתוף המשפחה יכול להיות חלק חשוב בלמידה פתוחה. להלן דוגמת מכתב להורים שתוכלו להתאים לצורכיכם.

לכבוד ]הכניסו שם[

]הכניסו את שם בית הספר[ שואף לשלב למידה פתוחה בתוכנית לימודי המדעים. למידה פתוחה הינה 
גישה המעודדת את התלמידים לפעול בקרב הקהילה המקומית וללמוד באמצעות פתרון בעיות מהעולם 
וחשיבה  צוות  עבודת  תקשורת,  כגון  כישורים  לפתח  ועשויים  עשיה  דרך  לומדים  התלמידים  האמיתי. 

ביקורתית.

מה אנחנו צריכים מאיתכם?

בית הספר מתכנן לקיים יחידת לימוד בנושא ]הכניסו שם של תרחיש למידה[ מתאריך ]הכניסו תאריך[. 
מרכיב חשוב בלמידה פתוחה הוא מתן הזדמנות לתלמידים ללמוד ממגוון אנשים מקרב הקהילה המקומית 
שלהם, בעלי ידע, ניסיון ומומחיות מגוונים. בשלב זה אנחנו מחפשים תושבים מקומיים בעלי ידע בתחומים 

הבאים, שישתתפו בפרויקט:

- ]הכניסו תפקיד / תחום ידע נדרש[

- ]הכניסו תפקיד / תחום ידע נדרש[

- ]הכניסו תפקיד / תחום ידע נדרש[

עד  קשר  צור/צרי  אנא  הללו,  התחומים  באחד  ניסיון  בעלי  מכיר/ה  או  מאלו,  אחד  על  נמנה  את/ה  אם 
לתאריך ]הכניסו תאריך[. תפקיד התנדבותי זה ידרוש לכל היותר ]הכניסו את משך השיחה[ מזמנך לשוחח 

עם התלמידים אודות תחום ההתמחות שלך.

נשמח לשמוע ממך.

בברכה,

]הכניסו את שמכם[
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תבנית מכתב לארגון

שיתוף הקהילה הוא חלק מהותי בלמידה פתוחה. להלן תבנית מכתב לארגון מקומי להתאים לצורכיכם.

לכבוד ]הכניסו שם[

]הכניסו את שם בית הספר[ שואף לשלב למידה פתוחה בתוכנית לימודי המדעים. למידה פתוחה הינה 
גישה המעודדת את התלמידים לפעול בקרב הקהילה המקומית וללמוד באמצעות פתרון בעיות מהעולם 
וחשיבה  צוות  עבודת  תקשורת,  כגון  כישורים  לפתח  ועשויים  עשיה  דרך  לומדים  התלמידים  האמיתי. 

ביקורתית.

מה אנחנו מבקשים מ]הכניסו את שם הארגון[?

בית הספר מתכנן לקיים יחידת לימוד בנושא ]הכניסו שם של תרחיש למידה[ מתאריך ]הכניסו תאריך[. 
מרכיב חשוב בלמידה פתוחה הוא מתן הזדמנות לתלמידים ללמוד ממגוון אנשים מקרב הקהילה המקומית 

שלהם, בעלי ידע, ניסיון ומומחיות מגוונים.

נשמח להזמין אנשי צוות שלכם לשיחה בנושא ]הכניסו תפקיד / תחום ידע שאתם חושבים שהארגון יכול 
לספק[. אנחנו צופים שהשיחה תימשך כ]הכניסו את משך השיחה[, ובית הספר ישמח אם אנשי הצוות 

שלכם יבקרו בבית הספר או ישוחחו עם התלמידים בזום.

מתכננים.  שאנו  הלימוד  ויחידת  הספר  בית  אודות  לך  שתהיה  שאלה  כל  על  להשיב  מאוד   אשמח 
תודה מראש על הזמן שלך ונשמח לשמוע ממך.

נשמח לשמוע ממך.

בברכה,

]הכניסו את שמכם[

טיפ
בעצמכם.מאשר אם תיצרו קשר התוצאות יהיו טובות יותר הארגונים.תלמידיכם ליצור קשר עם במידת האפשר, עודדו את 
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תבנית מכתב לארגון

שיתוף הקהילה הוא חלק מהותי בלמידה פתוחה. 
להלן דוגמת מכתב לארגונים שלא בהכרח נמצאים בקרבת בית הספר.

לכבוד ]הכניסו שם[

]הכניסו את שם בית הספר[ שואף לשלב למידה פתוחה בתוכנית לימודי המדעים. למידה פתוחה הינה 
גישה המעודדת את התלמידים לפעול בקרב הקהילה המקומית וללמוד באמצעות פתרון בעיות מהעולם 
וחשיבה  צוות  עבודת  תקשורת,  כגון  כישורים  לפתח  ועשויים  עשיה  דרך  לומדים  התלמידים  האמיתי. 

ביקורתית.

מה אנחנו מבקשים מ]הכניסו את שם הארגון[?

בית הספר מתכנן לקיים יחידת לימוד בנושא ]הכניסו שם של תרחיש למידה[ מתאריך ]הכניסו תאריך[. 
מרכיב חשוב בלמידה פתוחה הוא מתן הזדמנות לתלמידים ללמוד ממגוון אנשים מקרב הקהילה המקומית 

שלהם, בעלי ידע, ניסיון ומומחיות מגוונים.

כחברה  אתכם  לערב  אפשרות  לבחון  מבקשים  ואנו  זה  בתחום  רבה  מומחיות  לחברתך  יש  להבנתנו 
שיעור,  כל  שיפתחו  דקות   10-5 באורך  וידאו  סרטוני  של  סידרה  ליצור  הוא  הרעיונות  אחד  ישראלית. 

במטרה לעודד תלמידים להתעניין ב]הכניסו תפקיד / תחום ידע שאתם חושבים שהארגון יכול לספק[.

יתכן שיהיו דרכים או רעיונות אחרים לערב אתכם בתוכנית. אשמח מאוד להשיב על כל שאלה שתהיה 
והיחידה שאנו מתכננים. אצור קשר טלפוני בסוף השבוע בתקווה לשוחח אודות  לך אודות בית הספר 

האפשרות לערב אתכם בפרויקט.

נשמח לשמוע ממך.

בברכה,

]הכניסו את שמכם[

טיפ
במקום פניה כללית.להיות מעוניים בפרויקט מסוים שלדעתכם עשוי לשלוח את הבקשה לאדם לקבלת תגובה מהירה, נסו 



Make it Open הוא פרויקט כלל-אירופי שיתופי המתבסס 
על גישות של למידה פתוחה, חינוך מייקרי ומדע אזרחי 

לרענון תוכניות הלימוד במקצועות ה-STEM. מטרתנו לפתח 
ארגז כלים משתף ונגיש לאימוץ על ידי בתי ספר ולהתאמה 

לצרכים שלכם. 

 "בזכות פרויקט זה אני מרגישה יותר מחנכת מאשר מורה. 
 המורה מלמדת בעוד שהמחנכת עוזרת לתלמידים ללמוד. 
שינוי כזה גורם לתלמידים להבין שהם אחראיים על מידת 

הלמידה שלהם ושהמחנכת )כלומר אני( יכולה לעזור 
להם."

Make it Open מורה פולניה המשתתפת בפרויקט -

 לפרויקט זה הוענק מימון מטעם 
 תוכנית המחקר והחדשנות 
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