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תכנון למידה מרחוק-מלטון



מטרות

תחושת שייכות  , קשרשמירה על •
ותמיכה רגשית

מיומנויותהתקדמות ברכישת •
בהתאם לתוכנית הלימודים

נטיות והרגלים של  , טיפוח יכולות•
לומד עצמאי

תחומי  למידה והעמקה של , גילוי•
אצל התלמידים  עניין 

(בחירה/העשרה)



בנימה אישית

,  שאלונים)ס "נבנתה לאחר היוועצות עם מורי ביההתכנית•
(.שיחות אישיות

-נראה כי אנחנו צפויים לתקופה ארוכה של למידה מרחוק•
.מלאה/ חלקית

זה המסר לתלמידים  . הרגלים חדשיםחשוב לייצר , לכן•
המטרות שלה מוגדרות )אנחנו חוזרים ללמידה -ולהורים
כולל ) מצפים להשתתפות פעילה של התלמידים (. בהמשך

סינכרונית וביצוע  -מצלמה ומיקרופון בסינכרוני לצד למידה א
התקופה שלפני פסח הייתה זמן למידה וכעת הציפייה  (. מטלות

השפיות  = השגרה. ברורה להשתתף בשיעורים ולבצע מטלות
.של כולנו

אנחנו עוברים תקופה לא . אני זמין לכל אחד ואחת מכם•
בטוח שככה  . הכוח שלנו הוא יחד ואמונה אחד בשני. פשוטה

נעבור את התקופה בצורה הטובה ביותר ונצליח לרתום את 
.התלמידים ללמידה



google classroom-וgoogle meet: כלים מרכזים

Google meet :למידה סינכרונית-

מצב  : דגשים) מפגש עם התלמידים 

עבודה  , שאלות, תרגול, רגשי

(בקבוצות

Google classroom :למידה-

כל -לומד עצמאי-סינכרונית-א

המטלות מרוכזות  + חומרי הלמידה

תרגול  , מאפשר לימוד עצמאי. בו

.הגשת מטלות, ושאילת שאלות

ערוצי למידה

קשראיתומורה מתבקש ליצור -היעדרות= נכנס לאחד הערוצים/ תלמיד שאינו עולה למפגש**



?מה ללמד

תחושת , שמירה על קשר: מטרה מרכזית
משימות התומכות  -שייכות ותמיכה רגשית

פעילויות  : מתודיקה?,שלומיסבב מה : בכך
,  משימות של עבודה בקבוצות, בנושא חוסן

משימות הקשורות בהתייחסות למצב האישי  
שיחות אישיות , שלי

איך  : לומד עצמאי
, תכנון זמנים? ללמוד

ערבות , לקיחת אחריות
, ביצוע מטלות, הדדית

.עבודה בקבוצות

,  שפה: מיומנויות בסיס
.אנגלית, מתמטיקה

גילוי למידה  : העשרה
שיעור  -והעמקה

מורים יעבירו  . בחירה
.שיעורי בחירה



תחושת שייכות ותמיכה רגשית  , שמירה על קשר

(בזום2-3לפחות ) שחריות קבועות •

בהנחיית היועצות-פיתוח חוסן•

תלמידים מלמדים  -יום חמישי, משימות נבחרת-חלוקה לקבוצות עבודה•
קשר בינאישי, תלמידים

זום עם רוב תלמידיו לפחות  /מחנך יוצר קשר אישי בטלפון-שיחות אישיות•
לעדכן רכז שכבה בסוף כל  -(כמובן שיש מקום לשיקול דעת)פעם בשבוע 

מידי דיווח יום  , בנוסף. ח סיכום שבוע"בדושבוע בשיחות אישיות שנערכו 
.לרכזת שכבה

רכזת חברתי  + י יועצות"יישלחו רעיונות בצורה מסודרת ע-בנק רעיונות•
(.ב קובץ שיתופי"מצ)



עקרונות פדגוגיים וסוגי פעילויות

סינכורנית-למידה סינכרונית ולמידה א-50-50יחס •

הזדמנויות להתקדמות -תלמידים מצטיינים, הוראה פרטנית-תלמידים מתקשים-הוראה דיפרנציאלית•
בקצב אישי

-ב)ג"חנשיעור , (classroom-וgoogle meet) ' דק30שיעורים של 3, שחרית: יום לימודים כולל•
google meet) , (.אחת לשבוע)והעשרה ( אחת לשבוע)מגמה

(.3*30) ' דק30-משך מטלה יומית בכל מקצוע נלמד עד: מטלות•

(.טופס בהמשך) אחד שיעור העשרה כל מורה יעביר •

(ב קובץ"מצ)תלמידים מלמדים תלמידים , כתיבה, פרויקט, נושא אישי, חקר: פעילויות מומלצות•

שאלות  5' לדג) בזום ואז בדיקת תרגול בשיעור ' דק15עד / סינכרונית-מומלץ בצורה א: הקנית ידע•
.כתובה ומצולמת: דרכים2-התלמידים יקבלו את החומר ב-כל שיעור(. google forms-מהירות ב

פיתוח מיומנויות תקשוב•



הערכה שבועית? מה ואיך: הערכה

:מחנכים: הערכה שבועית לתלמיד לפי פרמטרים•

:מחנכים•

רמת מעורבות וקשר•

הערכת מצב רוח והתמודדות•

(אנגלית, מתמטיקה, שפה)עדויות ביצוע בנושאי ליבה •

ניצול הזדמנויות להתפתחות אישית•

:מורים מקצועיים•

כולל  ) נוכחות שם התלמיד

,  מצלמה

(מיקרופון

הבנה בסיסיתמאמץביצוע מטלות

רמת מעורבות  נוכחותשם התלמיד

וקשר

הערכת מצב רוח 

והתמודדות

עדויות ביצוע  

במקצוע ליבה

התפתחות 

עבודת + אישית

חלוקת  )צוות 

עבודה לפי יכולות  

שאלון  , 1-5הצוות 

בעיות  -רפלקטיבי

(בצוות



ארגון וסדירויות צוות

17:00ישיבת הנהלה ימי חמישי •

09:30ב ימי ראשון "ישיבת מורי חט•

כל רכזת ויועצת יקבעו  -ישיבת מחנכים•

17:00ימי שלישי -ישיבת רכזי מקצוע•

ישיבת צוות מקצוע•

.בתי ספר אחרים/ י צפיה בעמיתים מבית הספר"הצוות חושב ומפתח תכנים נוספים ע-למידה ופיתוח מקצועי•



ארגון מערכת

אוריינות מדעית, אנגלית, שפה, מתמטיקה-ש"ש2מקצועות ליבה •

.נושא שבועי מארגןלכל שבוע יהיה -עבודה בקבוצות+ שפה+ העשרה: הדגשים-למקצועש"ש2-מקצועות2-3למידה של : רבי מלל•

"תלמידים מלמדים תלמידים", שייכות, קשר רגשי: שחרית•

שיעור בשבוע-כל מורה: העשרה•

.באותו היוםהגשת מטלות תעשה . 'דק30עדבכל יום שנלמד מקצוע מטלה של -מטלות•

11:00-18:00לימודים / יום עבודה-זמן קבלה למורה-סינכרוני-שיעור א. 50%-50%-סינכרוני-א/ איזון סינכרוני •

סינכרוניים-א/ כולל שיעורים סינכרוניים, יש לשים לב לתלמידים מתקשים ולתת להם מענה פרטני-הוראה פרטנית•

:המלצות נוספות•

(גם אם הן על תכני הלימוד)פעילויות יותר קלילות ומשחקיות ' ביום א•

סיכומיותפעילות ' ביום ה•

מקצועשעה  

+  על הגשת מטלות ביום לפניclassroom-זמן אחרון של מורה לדווח ב10:00

העלאת משימות יומיות

שחרית11:00

1שיעור 11:30

2שיעור 12:30

3שיעור 13:30

ג"חנ14:00

עיצוב/ רפואה-ביו/ אלקטרוניקה-אחת לשבוע14:30

פעמים בשבוע3-העשרה16:00



מעורבות כל התלמידים
הערכת מורה מקצועי-מיפוי של רמת מעורבות של תלמידים•

להעריך מי יוצר פערים כי קשה לו עם מדיית  )מיפוי של קשיי תלמידים •
שיחות  / שיעורים פרטניים-(גם אם הוא מעורב ומשתתף, הלמידה מרחוק

אישיות

מחנכים-ניתוח הסיבות להיעדר מעורבות של תלמידים מסוימים•

?נגישות טכנולוגית•

?משמעת עצמית/קושי מוטיבציוני•

?היעדר סביבה תומכת•

?(left  behindמרגיש )פער לימודי או תפקודי הולך וגדל •

לשים לב אילו  )היענות של כלל התלמידים / זיהוי ומיפוי אפקטיביות •
(נהנים מאילו פעילויות, מעורבים, תלמידים מתחברים

יש ליצור קשר  -תלמידים-מנגנוני קשר אישי מורות•



שותפות וקשר עם ההורים

למידה מבית הספר מתחילים ליצור שגרה  = למידה מרחוק-להוציא הודעה מסודרת? מה אנו מצפים מההורים•
.צריך להתרגל לשגרה החדשה! זה לא חופש גדול. לדאוג שהילדים קמים ומתיישבים! מיום ראשון הקרוב

.וועד הורים+ יום הורים מרחוק-בקרוב? מה ההורים מצפים מאיתנו•

מנגנון לקבלת ואיסוף משוב מההורים•

?כיצד מניעים אותו? מתי ואיך פונים אל הורה•

.להמשיך להיות קשובים למצוקות רגשיות וכלכליות. יוזמות של עזרה למשפחות במצוקה: דאגה למשפחות•



הלימודמקצועות

גרף תפקודמדדים להערכהמקצוע
1--------3-------
5

שליטה  
)  בחומר

/ שולט היטב
שולט  / שולט

,  חלקית
/ מתקשה

אינו מגלה 
(מאמצים

היעדרויות

נוכחות בשיעורים. 1
השתתפות פעילה  . 2

בלמידה
/  עבודה עצמית. 3

ביצוע מטלות
עבודת צוות. 4

1------------------5
1------------------5
1------------------5
1------------------5

ממני אליך 

ב, הערכה עצמית, פתרון בעיות באופן עצמאי, ז"בלותכנון ועמידה -עבודה עצמית

חלוקה וביצוע מטלות, רפלקציה על עבודת הצוות, קשר עם חברי הצוות, פתרון בעיות בצוות-עבודת צוות



אישיתרפלקציה - התלמיד
עצמועל

-רגשי

חברתי

לומד  

עצמאי

העמקהמיומנויות

היעד שלי

האם השגתי 

?אותו

יעד לשנה  

הבאה



המחנךהארות

בנימה אישית

חוזקות

אתגרים

יעדים לשנה 

הבאה


