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סדירות מפגשים -שגרות צוותי ניהול ורכזי מקצוע מרחוק. 1

–חלוקת משימות והעברת מידע רלוונטי -יומית ישיבת הנהלה •

.באתר בית הספרפרסום הפעילות השוטפת , באופן סינכרונילהיפגש מומלץ 

.ווטסאפוקשר שוטף בקבוצת צוותי מקצוע , צוותי למידה מרחוקישיבות •

.לשבועאחת , למורים טופס מקוון פשוט –סטטוס הוראה ולמידה מרחוק דיווח •

.בסמארטסקולפעילויות וציונים , נוכחות: דיווח שוטף על פעילות התלמידים•

או זוםביוניקוושיתוף " איוורור"מפגש חברתי ל-אחת לשבוע מורים מליאת •



(סמארטקסול, G-Suit, מייל ארגוני, SMS ,WhatsApp)הורים-תלמידים-מוריםלתקשורתמערכות •

(אביב-קמפוס אורט, Google ClassRoom, Moodle)מערכות לניהול למידה מרחוק •

(ועודDUO, מרקו פולו, WhatsApp,Zoom   ,UNICKO)מערכות לקיום מפגשי וידאו •

( פייסבוק בית ספרי ועוד, אתר בית ספרי, Google Sites)מערכות לפרסום תכנים ברשת •

(סמארטסקול)מערכות לניהול בית ספר •

הכשרה באורט אפיקים–הנהלה שולטת בטכנולוגיות חינוכיות . 2



!זו לא העתקה של מערכת השעות הרגילה–שגרת לימודים . 3

.צים"מדשיתוף רכזי שכבה תוך /המחנכיםעל ידי שגרת לימודים מאורגנת •

סינכרונית  -חשוב ומומלץ להשתמש בכלים גם ללמידה א-סינכרוני הכללא •

בחירה  אפשרו , מטלה אחת או שתיים לשבוע, ללמידה משמעותיתעם נחישות גמישות •

קומיקס ובגישות שונות  ווידיאו , הגשה במגוון מדיות טקסטואלית. במטלות ובמגוון פדגוגיות

.ועודמאמר חשיבה ביקורתית ,  story telling, משחק: כגון

כך , מרחוקלמידה עושה פלאים בניהול בסמארטסקולודיווח קלאסרוםמעקב בגוגל •

הן חלק מתהליכי ההערכהשהמטלות התלמידים מבינים 



לשמור על הנשמה-ובית ספריטיפוח חוסן אישי .4

רגשות במגוון קבוצות ושעות היממהואיורורמפגשי הפגה •

למורים ולתלמידים, לסיוע להוריםחדר יועצות ווירטואלי •

למידה בלתי פורמלית והופעות אומנות של תלמידים  , פעילויות חברתיותמגוון •

לתלמידים ובקהילה  

על ידי צוות החינוך הגופניפעילות גופנית שוטפת וחיים בריא•

חברתית של כל  קהילת בית הספר, לימודיתעידוד יזמות •

!קשרבמנותקימעקב שוטף ותמיכה •



!יחד ננצח את הקורונה-לשירותכםה"מפ

,  למידה משמעותית בקורונה, ייעוץ  פדגוגי ולמידה מרחוק למנהלים בקשות מיוחדות
סיוע טכני לכלי  , פדגוגיות חדשניות ואלטרנטיביות בלמידה מרחוק ובלמידה מקוונת

הדרכות ווירטואליות באורט אפיקים, רישום ולמידה בקמפוס הווירטואלי, גוגל וסינכרוני

בחירוםלמידה באתר כל הפרטים 

(052-8904994ובטלפון בווטסאפ, זמין לכל עניין במייל)ה"מפיואל וצוות , שלכם

https://www.ort.org.il/category/teaching-and-learning/lemida-heroom/

