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תכנון  
תהליך  

ההוראה

:יישום  ההוראה
המפגש בפועל

הערכה  
ומשוב

(.משתתפים למפגש8מומלץ עד )את זמן המפגש ואת קבוצת הלומדים , בוחרים את אופן ההוראה•

.במטרה ספציפית להקנייה המשלבת ידע ומיומנותמתמקדים •

.מורה עומדת ומדברת-מ קצר "לתכנן מע•

.תכנון משימות המשתפות את כל התלמידים ובחירת הכלים הדיגיטליים לאיסוף התוצרים•

.למשוב הלומדים וחיזוק בעת ההוראה" מילה טובה"מציאת אפשרויות דיגיטליות ל •

(יידוע ותגובה במקרה שלא. )פתיחת מפגש עם תזכורת ונהלים ברורים•

.ברורה ותומכת סגנונות למידה שונים, הוראה מפורשת•

.שאילת שאלות ללא תשובה אחת, דיון מקוון-שיתוף ומעורבות הלומדים בלמידה •

.בזוגות למשימת למידה קצרה/עבודה עצמאית•

.מסיק מסקנות ומתקן שיבושי הוראה, המורה מנתח•

.חיזוק על ביצוע+ הקפדה על מעורבות כל המשתתפים •

.מיומנות רפלקטיבית-( בחירת כלי דיגיטלי)סיכום מפגש •

.שיתוף תוצרים בקבוצה/ תחושות / איפשור זמן לשאלות •

.הגדרת זמן ואופן שליחת המשימה להערכה•

.המורה משתמש בתוצאות ההערכה לבניית ההקנייה הבאה-ה "הל•

  מודל להוראה מיטבית מרחוק

 והערכת הלומדים וההוראה. ההקניהמרגע התכנון ודיוק המטרה, ההוראה תהליך מטרתו לדייק את 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך ההוראה:                                                                                     

גירוי  
מחשבתי

הקניית ידע 
חדש

התנסות  
והמשגה

יישום  
והטמעה

סיכום  
ורפלקציה

הערכה
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 המודל לעשייה אופרטיביתתרגום 

 מודל להוראה מיטבית מרחוק

מים וכוללת חסרונות שונים. מודל זה נכתב הוראה מרחוק חובקת יתרונות מסוי

לתיעול מהלכי הוראה ממוקדים, המנצלים את היתרונות ועוקפים את 

 ונות.החסמים/החסר

 תכנון תהליך הוראה:

אחת  ה המשלבת ידע ומיומנותהתמקדות במטרה ספציפית להקני .א

 לדוגמא:   -(אופרטיבית) בלבד

פ "בע/ביע עמדה אישית בכתבהתלמיד י -מטרה העוסקת במיומנות

על ידי שימוש  התלמיד יאתר פרטים מתוך קטע מידע.  / ביחס לשאלות

  .באסטרטגית קריאה: קריאה מרפרפת

)מידעי, סיפורי, שירה(. יכיר סוגי טקסט התלמיד  –מטרה העוסקת בידע 

 התלמיד יכיר את סמלי המדינה, ההמנון והדגל.

ה מתקיימת במליאה או בקבוצות ההקניהאם  –בחירת המורה ל .ב

 ?הטרוגניות / פרנציאליותיד

 .בהתאם למיפויים -חלוקת הכיתה לקבוצות

 .ללומדים נושא/תוכן השיעור/חומר חדש/יישום החומר התאמת .ג

ש להיעזר , י שיעורי הטרם לתלמידי השילובניתן ואף רצוי לקיים   .ד

 במורות השילוב.

  :אופן ההוראהבוחרים את  .ה

 "שיעור" של משרד החינוך ●

 zoomהוראה במליאה/בקבוצות ב  ●

 מקור ידע אחר / סרטון בריינפופ ●

 הקניית ידע -צילום עצמי  של העברת החומר הנלמד  ●

 הקודם להקנישליחת חומרים ללמידה עצמית  ●

 דרכים אחרות.. ●

, קחו בחשבון דקות 20-25הקניית החומר תיערך בין  -תכנון זמן המפגש .ו

את הכניסה למערכת, הקרנת חידה/סרטון כפתיח עד להצטרפות, מהלך 

 התלמידים וסיכום. ההוראה בהשתתפות 

עקוב לעוד קשה יותר מרחוק  –מ"מורה עומדת ומדברת" המנעו  –מע"מ  .ז

 ולהתרכז בדברי המורה. שימרו על הוראה מפורשת ומסרים ברורים.

עצירות למשימות המשתפות את תכננו  –" הזמןכל  –"כל הכיתה  .ח

התלמידים לאורך כל המפגש. אל תרבו באפליקציות להשתתפות 

שימה והתאימו את האפליקציה. המטרה התלמידים אלא תכננו את המ

 שכל המשתתפים יקחו חלק פעיל בדיון, בביצוע המשימות ובהצגתן. 
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למשוב " ה טובהמיל"אפשרויות דיגיטליות ל מיצאו  –"מילה טובה"  .ט

 .הלומדים וחיזוק בעת ההוראה

על  ניתן לחזק את התלמיד - החיזוקים יכולים להיות על "תלמידאות" .י

השתתפות , ביצוע משימות, הקשבה מוטיבציה עצמית, למידה עצמאית,

 .ת המשימותושליח בדיון

 :יישום ההוראה

הקפידו לקבוע עם התלמידים תרבות דיון  -נורמות התנהגות במפגשא. 

ושיח מכבד במהלך המפגש. הזכירו זאת בתחילת המפגש. )ניתן לעלות 

 ולהציגו בתחילת כל מפגש(.על הכתב את כללי השיח 

הקפידו על  -, ברורה ותומכת סגנונות למידה שוניםהוראה מפורשתב. 

שמיעתי, משחק, חקר, ועוד(.  סגנונות למידה שונים )חזותי,מענה ל

השיעור  מטרתנושא השיעור, בהוראה מפורשת הקפידו להציג את 

 . מהלך ההוראהו

התלמידים הקפידו שכל  -ג. שיתוף ומעורבות הלומדים בלמידה

. המשתתפים במפגש ייקחו חלק בדיון ובביצוע המטלות ובהצגתן

TIP –  רשימת משתתפים בדף לידכן וסמנו מי ענה או השתתף.הכינו 

במידה ואתן  -עבודה עצמאית/בזוגות למשימת למידה קצרה ד. 

בוחרות לתת משימות בזוגות או בקבוצות, שימו לב שלכל התלמידים יש 

 .זוגותעם מי לבצע את המשימה או לחילופין תחליטו אתן והרכיבו את ה

יכול לאפשר הערכת עמיתים,  (zoomב  ה. פיצול לחדרים )למי שעובד

 פיצול למשימות שונות ומעין "עבודה בקבוצות"

 הקפדה על מעורבות כל המשתתפים + חיזוק על ביצוע.. ו

לאחר כל מפגש  - המורה מנתח, מסיק מסקנות ומתקן שיבושי הוראהז. 

המורה ימשב את עצמו ויסיק מסקנות מה עבד במפגש ומה עליו לשפר 

האם דרך ההוראה עניינה, היתה מותאמת לכלל   -כגון: אופן ההוראה

אי או התלמידים. האם כל התלמידים יכלו לבצע את המשימה באופן עצמ

 הזדקקו לתיווך / הסבר נוסף.

 :הערכה ומשוב

 .מיומנות רפלקטיביתלפיתוח  דיגיטליכלי בחירת  – א. סיכום מפגש

 מילים()גלגל התשובות, לוטו, בינגו, ענן ה

תכנון ב -פשור זמן לשאלות / תחושות / שיתוף תוצרים בקבוצהאב. 

להתבטא/לשתף  לתלמידיםהשיעור הקפידו לתת זמן שיאפשר 
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 –לדוגמא בתחושות/לשאול שאלות ובמידת הצורך לשתף בתוצרים )

 .(עמיתיםהערכת 

הקרין הקפידו ל -הגדרת זמן ואופן שליחת המשימה להערכהג. 

צד עליהם להגיש את המשימה פרטו כיולהסביר את המטלה המצופה ו

.                                                                                 ( סל"ב, padlet, שאלון שיתופי בגוגל מייל, תיקייה שיתופית,)

 -יה הבאההמורה משתמש בתוצאות ההערכה לבניית ההקנ - הל"הד. 

  וחוזר חלילה. הערכה –למידה  –תהליך הוראה הקפידו על 

 

 

 לדוגמא "מערך שיעור"מצורף 

בתהליך מודלינג של הצוות בעת ההוראה מרחוק נבנה ויושם מפגש הוראה בשפה 

 העברית )ברמת מורה אבל בהחלט ניתן לשנות לרמת תלמידים(
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