קהילות מורים  -סביבה דיגיטלית

לקדימה מדע הידע והניסיון המצטבר בתחום פיתוח קהילות למידה מקצועיות בדגש פדגוגי,
המבוססות על למידה חברתית-קונסטרוקטיביסטית.
קהילת למידה ברת קיימא ,בה המורים חולקים חזון משותף ומנהלים שגרות ומנגנוני למידה,
מהווה מרכיב משמעותי בפיתוח המקצועי של המורים.
סביבה תומכת דיגיטלית המלווה את הקהילה בהתאם למאפייניה הייחודיים ,מאפשרת יישום
מתקדם ,מיקסום משאבים והנגשת התהליכים והתוצרים באופן מייטבי.
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פורומים

הפורומים מהווים מרחב דיגיטלי המאפשר למורים חברי הקהילה שיח
שאלות אתגר:
רפלקטיבי ,קיום דיונים שוטפים ותיעודם ,שיתוף בהתנסויות וכן
מקצועי
שיתוף בידע ובמידע.
הפורומים משמשים כר להפריה הדדית מקצועית לצד תמיכה ופרגון חברתי.
זהו הלב הפועם של הסביבה הדיגיטלית ,שם נוצר הידע השיתופי רב הערך
הזמין כל עת לחברי הקהילה.
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מפגשים סינכרונים

לצד מפגשים פנים אל פנים מאפשרת הסביבה הדיגיטלית שילוב של
שאלות נוספות בטכניקה אלגברית
מענה לקשיים כגון זמינות נמוכה ,מרחק פיסי
מפגשים סינכרוניים הנותנים
גדול של חברי הקהילה וכדומה.
הסביבה יכולה להכיל עד  200משתתפים במפגש ומאפשרת שימוש במגוון
אמצעים כגון שילוב קבצי מצגות ,סרטונים וכן כלים אינטראקטיביים נוספים
במהלך המפגש.

מסרים והודעות

כל אחד מחברי הקהילה המעוניין לפרסם הודעות ומסרים אישיים לחבר
קהילה אחר או לקבוצה מצומצמת של חברים יכול לעשות זאת באופן קל
ומידי.
המסרים וההודעות נשלחים גם למייל האישי של הנמענים.

שיתוף חומרים

שיתוף מידע – מסמכים של תיעוד ועזרי הוראה ,למידה והערכה שונים ,הם
חלק מרכזי בקיום הקהילה.
המרחב המשותף של הידע והמידע מאפשר ריכוז והעלאת תכנים באופן
המאפשר גישה לכל חברי הקהילה – לצפייה בתכנים ולהוספת תכנים וסוגי
קבצים שונים כמו סרטונים ,מצגות ,תמונות ,קישורים לאתרים ועוד.

לוח מודעות

לוח מודעות מיועד למוביל הקהילה על מנת למסור הודעות לכל
חברי הקהילה.
ההודעות נמצאות במקום מרכזי ונשלחות גם למייל האישי של כל
אחד מחברי הקהילה.

תמיכה טכנית והתאמה אישית לקהילה

לכל קהילה לומדת מאפיינים ייחודיים וצרכים פרטניים .הסביבה
הדיגיטלית מאפשרת גמישות רבה וניתן להתאימה באופן מיטבי
למורים החברים בה בהתאם למטרות אותן הקהילה רוצה להשיג.
צוות טכני מיומן זמין בימים א-ה בין השעות  8:00-18:00ומספק
מענה לצרכים הטכנו-פדגוגיים השונים של מוביל הקהילה
וחבריה במגוון אמצעי תקשורת )טלפון /מייל/ווטסאפ( .
להתאמה אישית ולביצוע שינויים בסביבה להתאמה לצרכי הקהילה
ניתן להיעזר בצוות הטכני.
דוגמאות לאפשרויות התאמה אישית:
• יצירת חדרים סינכרוניים לעבודה סדנאית של קבוצות קטנות בתוך הקהילה.
• עיצוב ויזואלי בהתאמה לתחום הדעת.
• אפשרות להתאמת כלים לפי תחום הדעת כגון עורך טקסט מתמטי/מדעי.
ועוד..

