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מלאכיקריתה"פסגמרכז , התלמיד המורה ומה שביניהם

ה"ב

כלים וכללים  
ללמידה טלפונית



:כןלמידה מרחוק היא 

פיתוח יכולות של לומד עצמאיהיא כן מזמנת

לשמור על קשר לימודיכן מאפשרת היא 

מגוונת את הלמידההיא כן 

יוצרת גמישות  היא כן 

ה"ב



:למידה מרחוק היא לא

, השיעור המתקיים בכיתהאותו לא היא 

...המרחב הקוליבאמצעות רק 

!הדבקהעתק היא לא 

ה"ב



למידה טלפונית  
:ביחידות זמן ממושכות

מתישה את הלומדים

מגבירה קשיי קשב וריכוז

...מהנוכחות בשיעורמזמנת זליגה 

ה"ב



שיעור טלפונישלבים מומלצים בבניית 
ה"ב

לפני השיעור

במהלך השיעור

בסיום השיעור



ה"ב

לפני השיעור



מי אמר ששיעור
?דקות45הוא באורך 

של כדאי לתכנן את רצועות הלמידה 
.דקות20-להלומדים 

ללמידה  הזמן האלו מתאימים יותר פרקי 
שסביר לצפות  ולרמות הקשב אפקטיבית 

.בלמידה מרחוקמלומד 

ה"ב



-תכננו 
מעשה במחשבה תחילהסוף 

מטרותמראש את הגדירו 

ערכים, מיומנויות, ידע: השיעור

•

את מהלך השיעורתכננו 

•

בשיעור מרחוק: בחשבוןקחו 

...פחותמספיקים 

ה"ב



חשוב לדאוג
לסביבת למידה נוחה 

ושקטה

ה"ב

!זכרו שלא רואים אתכם
-אינטונציה 

...זה הכלי העיקרי שלכם, שחקו בקול



ה"ב

במהלך השיעור



!ומאד-היו ברורים 
:השיעורמטרות הודיעו בהתחלה על 

?יתנהלכיצד 

?השיעורמה תוכן 

!קודםלידע חברו 

.תלמדואותם רשימת הנושאים את תנו , בפתיח

.את הנקודות החשובותסכמו, השיעורבסיום

ה"ב



כללים בהתאםקבעו 
(בשידור חי)הקולי ליכולות המרחב 

נוהל נוכחות
•

מי מדבר ומתי
•

?השיחאיך מתנהל 

ה"ב



את האישיותהכניסו 
השפופרתלתוך שלכם 

,  ספרו איפה אתם נמצאים: רגשיחיבור חברתי צרו •

?מה שלום הלומדים? מה שלומך

.מרגישים, מחייכיםגם אם לא רואים אתכם -חייכו •

. הקרחלשבירת פעילות קצרה העבירו •

2-3ניתן לפנות כל פעם ל , בשידור חיבשיחה •
.תלמידים בתחילת השיעור

ה"ב



ללומדים שיהיה דאגו 
בידקשיח חומר 

,ספר
,חוברת
,מצגת

. מקורותדף 

יעילהפ פחות "בעלמידה 

ה"ב



אקלים שיעורניהול 

מענהויתןהמורה יגלה רגישות כלפי הלומדים 

.רגשי וחברתי איכותי/לימודי

.על עבודתםרבים לתלמידים חיזוקים יתןהמורה 

4-5קטנות של המורה יעבוד בהמשך בקבוצות 
.קושילפי מוקדי , תלמידים

ה"ב



תאכילו בכפיתאל 

ולפתח את עצמאים להיות הלומדים נדרשים 
.העצמי שלהםיכולת הניהול 

כל  ויש לנצל , ביום אחדיכולת זו לא נקנית 
בהדרגה  את הלומדים התכנסות כדי להרגיל 

.ללמידהעצמית חדשה לתפיסה 

ה"ב



:הלומדיםאת הפעילו 

,משימותתנו , שאלותשאלו 
.ולמסורלפני השיעור להכין בקשו מתלמידים 

.הציעו לרשום במחברות

את הרמקולים בסוף  זכרו לפתוח -בשידור חי 
.לשאלות והערותהשיעור 

ה"ב



להפנות ללמידה  מומלץ
!בחברותא ואפילו בקבוצה

ומגע מעורבות אישית מאפשרת כזולמידה 

לאיבוד  ללכת מבלי , הסביבהחברתי עם 

.לומד יחידשל או בבדידות גדולה במליאה 

ה"ב



ההוראהשאלות על ניהול 5
?לומדלכל ( דיפרנציאליות)מותאמותהאם המשימות 

?וברורותמדויקותהאם המטרות 

הלימודים ולמטרות ההוראה של תחום  לתכניתמותאםהאם 
?הדעת

ומשלב  , ויצירתייםמגוונים תוצרים מזמן האם השיעור 
?התנסויות ולמידה קבוצתית

כדי ליצור  , פעם ביוםלאוורור רגשות פעילות האם מתקיימת 
?(Well being)ללמידה ורווחה נפשית פניות 

ה"ב



ה"ב

לאחר השיעור



המטלות

מטלה נדרש בכל ברורות מה הנחיותתנו 
.שלהומה ההיקף 

.הגשת המטלהלאופן התייחסו 

.חומרי עזר או תדריכים, מידעהפנו למקורות 

.אישיות או שיתופיותיכולות להיות מטלות 

.שניתןככל בחירהאפשרו 

ה"ב



משוב על המטלות

של שימוש בתהליכים למידה מרחוק מחייבת 
".הערכות-מיני"ושל תוצרים " הגשות קטנות"

.לכל משימהקצר משוב תנו 

ה"ב



ה"ב

-לפני השיעור

בסיום השיעור

קבעו רצועת זמן מותאמת▪

תכננו מראש את המטרות ואת מהלך השיעור▪

אפשרו סביבת למידה מותאמת להעברת השיעור  ▪

הודיעו בתחילת השיעור על מטרות ומבנה השיעור  ▪

(בשידור חי)קבעו מראש כללי שיח ▪

הכניסו את האישיות שלכם לשיחה▪

דאגו שיהיו ללומדים חומר קשיח▪

חיובי השיעוראפשרו ניהול אקלים▪

אפשרו לומד עצמאי–אל תאכילו את הלומדים בכפית ▪

הפעילו את הלומדים▪

חברותא/בקבוצההלמידהלהמשךהפנו▪

רבסיום כל שיעולסכםהקפידו▪

תנו מטלות מותאמות וקצרות▪

תבמטלובחירהאפשרו▪

הרבו במתן משוב קצר על המטלות▪

-במהלך השיעור

סיכום



ה"ב

!ברכה והצלחה

'  בשם ה
נעשה ונצליח


