
מיטביתהוראה מרחוק 
פדגוגיים והדגמותהיבטים 
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?מה היה

.  שינוי מידי, מצב חירום•

.לא אופטימלי.... הלם טכנולוגי•

?מה עכשיו

הלם פדגוגי•
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במפגש היום

הלומדים מעורבות-פעילהלמידה •
ערוצי תקשורת, בלומדיםתמיכה•
מסגרת הלמידה•
3דרכי הערכה•

,  המרצה והסטודנטים לומדים באותו זמן

.פרונטלי או בזוםבשעורכמו 
,  המרצה והסטודנטים לא לומדים באותו זמן

.moodleכמו , כל אחד לומד בזמן אחר



?מה אני רוצה לשפר

בקצרהכתבו 

https://padlet.com/spantelat/jhqu5o5wjnxiqtj3
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!!!לא בעיות טכניות

https://padlet.com/spantelat/jhqu5o5wjnxiqtj3


?מה אומרים סטודנטים
היכולת לעבוד בקצב שלי, גמישות רבה בזמנים

חוסך בזבוז זמן של שאלות וקטיעות מצד תלמידים  

סינכרונית-הפנמת הידע נראה שקל יותר בלמידה א

.הלימוד נשמר במוחי כיון שעבדתי עליו הרבה יותר בכוחות עצמי

.אין הסחות דעת מרוכז ומדויק לפי היכולות שלך

,  אני יכול יותר לכוון את שעת שמיעת השיעור לשעה הנוחה לי

ישוב הדעת ושלווה, בהבנת הדבריםאמיתיתוך מיקוד , מתוך שליטה בזמנים, למידה מתוך רוגע, חוויה אישית

ומדוייקאם יש הקלטה או חומר כתוב לקריאה זה הרבה יותר רהוט 

שלא הייתי מוגבל בזמן ברגע הנכון

שלא היה אופציה לדון בשעת הלמידה  

קשה שאין את החברה



?מה אומרים סטודנטים
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ליבון סוגיה עם המרצה  

אותי להקשבה חזקה יותר" מכניס"זה , כשיושבים בכיתה עם עד תלמידים שמקשיבים

.  היו שיחות עקרות ממשמעות ושאלות הבנה שהיו תוך כדי שיעור שהעדפתי לא לשמוע

שאפשר ללבן את הדברים 

אין לי פנאי מושלם להקשיב לשיעור בגלל ההפרעות בבית

הסחות דעת על ידי הטלפון ותוך כדי השיעור לראות חדשות דרך המחשב  

החום והקשר שבין התלמידים למוריםמימדאין את , נראים יותר רוצים להשמיע אשר לשמוע, המרצים

יקשיב לך  מישהואאין תחושה שבאמת 

הילדים התרוצצו בין הרגלים



סינכרוני

שיח  •

משוב מידי•

מפגש חברתי•

מסגרת מחייבת•

סינכרוני-א

קצב אישי של הלומד•
חזרה מספר פעמים•

מעלה הזדמנות למגוון סטודנטים•

גמישות בזמן•
הורדת עומס•

אחריות על הלומד•
גיוון חומרים ופעילויות•

למתקשיםמרצה פנוי לסיוע •

אין משוב בזמן אמת        •

התנתקות, עייפות של זום•

לוח זמנים לחוץ•

תלות במורה•
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?  מה יותר מתאים
דעתהפעלת שיקול 
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יתרונות מכל שיטה

משולבת למידה 

למידה היברידית
הוליסטיתגישה 

סינכרוני           סינכרוני-א
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?מה ראינו

הלומדים  מעורבות-פעילהלמידה •

הרגשה נוחה ליצירת קשר, בלומדיםתמיכה•

ודרכי הערכהמסגרת הלמידה •
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למידה פעילה

•??????

!!!התלמיד במרכז•
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למידה פעילה בהוראה מרחוק

?מדוע

12

שעמום

עייפות
הסחות דעת

תלמיד הולך לאיבוד



למידה פעילה

?ערך מוסף 

אפקטיבית, למידה טובה יותר•

הפנמה  , שיפור ההבנה•

(.אתגר למרצה). התלמידים פעיליםכל•

!!!  משתתפיםכולם 
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. יתרון של למידה מרחוק



למידה פעילה

שילוב, חלוקת הזמן
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סינכרוניתמודל ללמידה 

,  מעניינת, פתיחה רלוונטית
חברתי/חיבור רגשי

הוראה ולמידה עם 
,  פעילקשב , מעורבות

לשאול אם ברור

מבדק  
להבנה

רפלקציה 
על הלמידה

.'דק45ואפשר עוד , הפסקה' דק10ואז , הכלסך ' דק45-50: זמן המפגש 
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רבדים של למידה פעילה
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?מה ראינו



הרבה השקעה= למידה פעילה 
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התלמידים  , המורים יודעים שכאשר הם נמצאים בבתי הספר

אבל במקרה של למידה מרחוק הם פשוט  , הם קהל שבוי

.  יכולים לסגור את הווידאו וללכת לישון

הם חייבים לעניין את  שם את המורים במצב שבו זה 

כדי לעשות את זה  . אינטראקטיביםולהיות ,  הסטודנטים
(יורם הרפז' פרופ).   שלהםהם חייבים לצאת מאזור הנוחות 



סינכרונית-למידה פעילה בהוראה א

הדגמה של קורס  
סינכרוני-א

כתה הפוכה
פעילויות במודל

פורום, בוחן

וידאו אינטראקטיבי 

H5P

,עבודה שיתופית
לוח שיתופי 
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סינכרונית-למידה פעילה בהוראה א
הדגמה של קורס  

סינכרוני-א
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:הכנה 

הקלטה ותרגול•

פתקים על לוח שיתופי•

עבודה בקבוצות•

כתה הפוכה

סינכרונית-למידה פעילה בהוראה א
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שבו  , מהלךצילום מראש של 

.  ורצףחשוב לשמור על דיוק 

וגם לסטודנטים  לכם לעזור יכול 
.להבין נושא מורכב



!!(מיידימשוב !! )בוחן בקלי קלות•

.רמה גבוהה, שאלות חשיבה–פורום •

{T}היא כמות הדם היוצאת מהלב בדקה תפוקת הלב 

{T} גבוה מעלה את תפוקת הלב נפח פעימה 

{F} אינו תלוי במערכת העצבים קצב לב 

פעילויות במודל 
פורום, בוחן

סינכרונית-למידה פעילה בהוראה א
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https://mowgli.hac.ac.il/mod/hvp/view.php?id=267560שניהם•

https://mowgli.hac.ac.il/mod/hvp/view.php?id=267566הכחול•

אינטראקטיביוידאו 

H5P
סינכרונית-למידה פעילה בהוראה א
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https://mowgli.hac.ac.il/mod/hvp/view.php?id=267560
https://mowgli.hac.ac.il/mod/hvp/view.php?id=267566


(.למשל בלוח שיתופי)קבוצות והצגה –עבודה שיתופית •

הדגמה-לוח שיתופי •

•https://padlet.com/spantelat/mu1eydov64izy3di

שיתופיתמצגת •

, עבודה שיתופית
לוח שיתופי 

סינכרונית-למידה פעילה בהוראה א
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https://padlet.com/spantelat/mu1eydov64izy3di
https://padlet.com/
https://padlet.com/


סינכרונית-מה למדנו על  הוראה א

25

למידה פעילה



סינכרוניתהוראה 

פ  ו  ת    ה  ז  ו  םיע  י  
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סינכרוניתהוראה 

?איך אני יודע שהסטודנט מקשיב לי•

אני הכי  

אוהבת  

את לחצן  
5
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,"השתק"יש מורים ששמים אותנו על 

,  הם מדבריםואז 

והם לא מבינים שאף אחד לא מקשיב להם



סינכרוניתהוראה 

....נטישה•
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בהוראה סינכרוניתלמידה פעילה 

?????????????????

.י הפעלה"מעורבות ע
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כמה  שיהיה 

שפחות  

מונוטוני ויותר  
חוויתי  



-אותם לאם הזמנו 

שעה וחצי  
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שירגישו

לוודא שכולם אתנו



כלים ללמידה פעילה בהוראה סינכרונית

אט'צ

שיתוף מסך  

Annotate–הערות 

שפת אייקונים

לוח לבן

חדרים  

31



לשאול שאלות  •

לבקש דוגמאות•
.המרצה מחליט למה להתייחס. כולם עונים•

תלמידים שואלים•

(.כ דיון על התוצאות"אח, טופס: לדוגמא )קבצים , שליחת קישורים•

תלמידים2שיחה בין •

.שיח חופשי•

?  רוצים הרחבה? האם יש משהו שלא הבנתם: כתבו •

אט'צ

למידה פעילה בהוראה סינכרונית
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....מצגת ועוד•

גם תלמיד משתף•

שיתוף מסך 

Annotate–הערות 

למידה פעילה בהוראה סינכרונית
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Annotate–הערות 
למידה פעילה בהוראה סינכרונית

34



?באיזה אזור נצפה זיהום אוויר לעיתים תכופות

!!סמנו

Annotate–הערות 

למידה פעילה בהוראה סינכרונית
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?מי רוצה קפה•

,  סקר מהיר, תגובות, הצבעה•

למידה פעילה בהוראה סינכרוניתreactions-שפת אייקונים 
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למידה פעילה בהוראה סינכרוניתלוח לבן
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?מי לא אוהב לכתוב על הלוח
(שיתוף מסך)



.קבוצתיתעבודה •

.בקבוצה קטנהתמיכה •

חדרים  
למידה פעילה בהוראה סינכרונית
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?מה ראינו
כלים ללמידה פעילה בהוראה סינכרונית

אט'צ

שיתוף מסך  

Annotate–הערות 

שפת אייקונים

לוח לבן

חדרים  
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כלים נוספים ללמידה פעילה בהוראה סינכרונית

לוח שיתופי
–חידון
kahoot ,

טופס , מודל

מצגת  
אינטראקטיבית סקר
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מצגת 
אינטראקטיבית

41

כלים ללמידה פעילה בהוראה סינכרונית

https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
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–חידון 
kahoot  ,

טופס  , מודל

כלים ללמידה פעילה בהוראה סינכרונית

•https://kahoot.it/

חידון•

סקר•

בוחן•

תחרות•



סקר
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כלים ללמידה פעילה בהוראה סינכרונית

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


מה למדנו על  הוראה סינכרונית
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לא על הזום  
לבדו

ZOOM



היבטים נוספים בהוראה מרחוק

נוכחותדרכי הערכהשיתופיותחוויית למידה

,  הסטודנט במרכז
מה תפקיד 

?המרצה

מסגרת למידה 
לוח זמנים 

חומרי למידה  
הנגשה מיטבית 

,  מטלות ברורות
. ממוקדות

משוב מידי
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המרצים לא ידעו להתאים את החומר ללמידה  בתחילה 

אך עם הזמן זה הפך להיות יותר ויותר חוויתי ומהנה, מרחוק



,  הסטודנט במרכז
?מה תפקיד המרצה

סינכרונית-אהיבטים נוספים בהוראה מרחוק 
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,מרצה מציג עצמו

נעים להכיר

פרסום ערוצי קשר

?מה תפקיד המרצה

סינכרונית-אהיבטים נוספים בהוראה מרחוק 

47

,  יוזם קשר

.הרגשה נוחה לקשר

,  קשוב לסטודנטים

מענה לצרכים אישיים

מענה בזמן סביר  

בדיקת מטלות מקדמת למידה

להודיע מראש על זמן תגובה

רואה את התלמיד

מעודד, תומך

–בלמידה מרחוק 
מרצה חייב להיות  

!!מאד נגיש



?מה סטודנטים אהבו
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מאד עזר לי שהמרצה חזר על נושאים 
חשובים

אהבתי שהמרצה עושה סיכומי 
.ביניים במהלך השיעור

.שם לב אלי, המרצה התייחס בכבוד

המרצה הגיבה במהירות לכל המיילים שלי 

היא מבינה ושמחה לעזור, אל תתביישו לשלוח למייל למרצה



להודיע בהתחלה•
......אני מגיב תוך •

ליצור קשר•
.במיוחד לתלמידים לא פעילים•

פורומים•

לוח מודעות•

!!פגישה על כוס קפה, (zoom)שעות קבלה וירטואליות •

•............

תקשורת עם  
סטודנטים

היבטים נוספים בהוראה מרחוק
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........רציתי להודות על המילים החמות במשוב על 

אחר שאין מצוי שישנה  , לא ראיתי זאת עד לאחרונה

וממילא לא טרחתי לחפש . התייחסות מיוחדת לתשובות

.אחריה

זה מאד משמח ומחזק לראות שיש הכרה והערכה  

.בהשקעה ובתשומת הלב

רבהתודה 



תאום ציפיות•

עיצוב ברור ולא עמוס, אתר הקורס•

.אם יש–הקלטות , כולל קישורים למפגשים•

(.  יחידהבכל וגם )מראש –מדויק וברור זמנים לוח •

.  תוך כדי תנועהגמישות •

.חלוקה למנות קטנות•

מסגרת למידה 
לוח זמנים  

היבטים נוספים בהוראה מרחוק
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!!!עמימות זה גרוע

אתר הקורס

לוח מודעות•

סילבוס•

קשר עם המרצה•

לוח זמנים•



?מדוע מטלות

חזרה•

הנעה ללמידה•

נוכחות•

הערכה מעצבת•

!!!!!מניעת עומס

.  קצרות, ממוקדות, מטלות ברורות
(או זמן סביר)משוב מידי 

היבטים נוספים בהוראה מרחוק
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!!נוכחות

משימות אינסופיות  
אחרי כל שעור



.לעודד לקחת חלק פעיל–לתת משקל לפעילויות 

.לשקול להחליף את המבחן

.קשורים לתהליך הלמידה. מרכיבי ציון פרוסים על פני הסמסטר

היבטים נוספים בהוראה מרחוק
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דרכי הערכה



–במצגת •
דיאגרמות  , סרטונים, תמונות•

.  או  תפריט קבוע, מספור•
.....למנוע בלבול

הדגמות•

חומרי למידה 
הנגשה מיטבית  

היבטים נוספים בהוראה מרחוק
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כאשר יש מצגת מעניינת  

יש  , רק מלל כתובולא 
. בזה תועלת רבה לקשב

שמביאה רק תוכן  מצגת 

לו  " ברח"כתוב עוזרת למי ש

אבל לא  , הקשב לכמה שניות

בכדי לעודד  . יוצרת קשב

במצגות  להשקיע קשב כדאי 

.מעוררות ומעניינות



מה למדנו על  הוראה מרחוק
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ועוד
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. לחייך כי רואים אתכם מקרובזכרו 

!  תיהנו

יזדמן לכם שוב ללמד בנעלי בית  מתי 

?  ולהשתיק את כל הקבוצה בלחיצת כפתור
מאתר אוניברסיטת בן גוריון



סיכום-הבנה במהלך שיעור /רעיונות לבדיקת ידע

או , לבןבלוח או אט 'בצתגובות . עליוושואלים, סרטוןאו שקףAnnotate ,  או אפילו
.דיון בקבוצות

חידות, לטופס של גוגל( אט'בצ)אפשר לשלוח קישור . שיעורבוחן באמצע.

כל קבוצה עובדת , אט'בצקישור , מכינים מראש את מבנה המצגת–מצגת משותפת
.על שקף אחד

 כולם רואים את , מיד לאחר מכן, עוניםהתלמידים , מציגים שאלה–ביצוע סקר
.Mentimeter ,Kahoot!!! יתרון גדול ללמידה מרחוק. ודנים עליו, תוצאות הסקר

 קבוצתיאישי או , כל אחד שם פתק על הלוח–שיתופילוח

 על הפעילויות השונות במהלך השיעורבונוסיםניתן לתת.
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הצעות נוספות במהלך שיעור

רלוונטי ברשתחומר לחפש , להביא חפצים•

לבן/ שיתופי מוחות על לוח סיעור •

חלוקת זמן למנות–הפסקה •

.סיפור מצחיק מידי פעם•
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סינכרוניתהיבטים נוספים בהוראה 

אמנת התנהגות במפגש•

מבנה השיעור•
.מטלות קצרות במהלך המפגש, מעורבות•

התייחסות אישית ורגשית•

ניהול אתר הקורס•

.בדיקת מטלות בזמן סביר•

.למידה שיתופית•
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סינכרונית-היבטים נוספים בהוראה א
הנגשה מיטבית  


