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                                                למידה מרחוק בימי קורונה: הזדמנות לשינוי 
בציה של  חדשניים המבוססים על המוטי זוהי הזדמנות להטמיע אופני לימוד 

ן עצמאי, בזמן ובמקום הרצוי להם, ובקצב התקדמות תלמידים ללמוד באופ
                                                                    באופן פרטני.   םאישי המותאם לרמת

 . 21-אלו המיומנויות הנחוצות בשוק ובחברה של המאה ה
ב מחדש על אופני הלמידה מחדדת ביתר שאת את הצורך לחשותקופה זו 

 ת אי וודאות. בסביב
 
 

                                               לעבוד עם התלמידים לנו י אז על מה כדא
 ם פדגוגיים משמעותיים? בנוסף לתכני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 איך לומדים בימי הקורונה בנוסף: 
 ניהול זמן 
 סדר יום 

 ללמוד כיצד ללמוד.... 
 

 14:00 -ל  9:00בין השעות  התארגנו על מערכת שעות מסודרת ולמידה קבועה

 מיומנות ניהול זמן 

ניהול זמן נכון, יכול לעזור לנו לבצע גם את מה שאנחנו אוהבים ורוצים לעשות,  

וגם את מה שאנחנו אוהבים קצת פחות, אבל עדיין צריכים ורוצים לעשות. ככל  

שנעניק לתלמידים יותר הזדמנויות להתנסות בניהול עצמי של זמנם, כך הם  

 תם בה החשובה הזו ולשפר את שליט  יוכלו לשכלל את המיומנות

 מומלץ וכדאי 

 .להכין לוח יומי/שבועי הכולל את המשימות שבהן החלטנו להתמקד  מומלץ –

לקבוע פרקי זמן קבועים מראש כדי לבחון את אופן ניהול הזמן שלנו   כדאי –

 .לשכלל את המיומנות הזו כדי  ולבדוק מה לשפר 

 

 למידה מרחוק בימי קורונה 

אצל התלמידים  ח ת לפעלינו 

מיומנויות כמו אוטונומיה מחשבתית,  

על תהליך הלמידה,  תחושת בעלות 

הגברת המוטיבציה הפנימית,  

                         מסוגלות עצמית,  

                                       , גמישות  

  , למידה משמעותית והתנסותית

                 , חקרלמידה ובמעורבות ב

 וחשיבה ביקורתית. 

ניהול זמן  

בצל ביתי 

 הקורונה 

 

 

איך 

 ? הצליחל



 

לקחת אחריות על חיי, לארגן פעם בשבוע תכנית  של עצמילהיות הבוס  1
 עבודה שבועית.

רשימת משימות מסודרת עם כל מה שיש כל יום להכין  לנהל רשימת משימות 2
 לבצע/להגיש./לי לעשות

מבחנים ועבודות, רשום על לוח שנה תאריכי ל הגשה תאריכי להכניס ליומן  3
 .שהתאריכים שלהם נקבעים מבעוד מועד

ת להגדיר זמן עבודה בעזר 4
 שעון

. כשהזמן בכל מקצוע להכנה/מילוי משימות להגדיר זמן
, אנו משתדלים מאוד להתרכז ולעשות ככל שניתן קצוב

 א "למרוח" זמן., כדי לבזמן הזה.

ה רבצועבודה  "שעות"לנצל  5
 היעיל

לרכז  09:00-12:00מומלץ למצות את השעות שבין 
 יטבמנוצלות הלשם למידה, כי אלה נוטות להיות שעות 

 מבחינת השעון הביולוגי שלנו,

ע בשיא הריכוז, וברג תהיום חושבים שאתכמה ש למדו להקפיד על הפסקות 6
 קחו הפסקונת. -שיש ירידה 

הטלפון  -בזמן שלומדים  7
 מחוץ לתחום

 הוא נואחד ממסיחי הדעת החזקים ביותר בעולמ
את הטלפון מחוץ לטווח העין ועל נשים  .הטלפון הנייד
 .שקט בבקשה

"לוכד מחשבות" להכין  8
להתמודדות עם הסחות 

 מבפנים

בדף ה"לוכד" ולהמשיך ללמוד, אח"כ  ןרק לרשום אות
"לוכד                                              יטופל...

  פנימיות.מחשבות" להתמודדות עם הסחות 

ובדים יחד במסמך משותף ברשת כל אחד מביתו. ע "ביחד או לבד?" 9
רק עם מישהו שאתם יודעים שהוא רציני  -עם חבר 

כמוכם ושאתם יודעים שאתם מתקדמים ביחד. אם לא 
 !תודה אז לא –

ר. הגדירו פינה מיוחדת וקבועה בבית לזמן השיעו הכנה 10
שנית, התייחסו אל השיעור המקוון כאל שיעור רגיל: 
אם בכיתה אתם נוהגים לרשום הערות ולסכם, עשו 
זאת גם עכשיו, הדבר יעזור לכם בשמירה על ריכוז 

ויפחית הסחות דעת. אם בכיתה אתם מתכוננים מראש 
חשוב שבעתיים  –לשיעור על ידי קריאת חומרי הרקע 

 לעשות זאת עכשיו.
 

ביותר הקשה/המורכבת /משימה השנואהלעשות את ה את הצפרדע" ע"לבלו  11
 על הבוקר... אחרת היא תיגרר ותיגרר ותיגרר... יום

 ועוד יום...

 בבוקר, ולא להישאר בפיג'מות שלנו.. להתלבש לבוש 12

חלקו מטלות גדולות  13
 למשימות קטנות

חלקו את המטלה הזו למשימות קטנות. צרו לכם 
תוכנית עבודה לפי שעות וימים, שבהם תנצחו את 

המשימות הקטנות, וכך יהיה לכם גם יותר קל להתחיל 
 וגם יותר קל להתמיד בביצוע

למידה נעשית על שולחן מסודר, ורצוי כזה שאין עליו  סדר ודי! 14
שום דבר חוץ ממה שלומדים באותו רגע. כל ילד 

 אחראי על  ארגון השולחן בתחילת ובסוף היום.

מגיע לכם לחגוג את  15
 ההצלחות שלכם

שמגיע לכם ? בזמניםחילקתם משימות ועמדתם 
 !בונוס? מצוין. פנקו את עצמכם

 . ויים היא בסיס לשינכמו בחיים,  אבל המסגרת, זו  

                         

 ניהול זמן ביתי בצל הקורונה 



 י לוח משימות יומ

 תאריך: ____________________________   יום ________________________               

לוח  

 הזמנים

להגשה   משימות  הפעילות  המקצועות 
 ביום 

  לסמן/למלא  טופס נוכחות  נוכחות  8:30

     1שיעור 

     2שיעור 

     3שיעור 

     4שיעור 

     5שיעור 

 

     אחה"צ

     להשלים 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא לשכוח:


