
הפוטנציאל שבהוראה מקוונת
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!כבר מתחילים



?מי אני



 תוכן המפגש

 מקוונתהוראה של היבטים •

 ?כיצד לבחור את סוג ההוראה•

 המלצות? כן עובדמה •

 סיכום ושאלות•



בהשוואה  ' במה השתפר בהוראה שלך בסמסטר 
?א"תשפ' אלסמסטר 
שלוש מילים -עד שתיים
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במה השתפרה הלמידה של הסטודנטים שלך בסמסטר  
?א"של תשפ' אלעומת סמסטר ' ב

שלוש מילים -עד שתיים
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הסטודנטים אני המרצה



..שימו לב

כדאי לקחת בחשבון את המיומנויות חדשות , לקראת סמסטר חדש
 . הלמידה מרחוקשהסטודנטים רכשו בתקופת 

? איך אפשר לנצל אותן לטובת הסימסטר הקרוב, חישבו
יכולת למידה עצמאית   -
פתיחות לטכנולוגיות למידה   -
ומה לגבינו  ...תכנון זמנים ועוד -

???המרצים



ההוראה המקוונתספקטרום



?ת/מלמדלמה לשנות בכלל את הדרך בה אני 



למידה  
 מקוונת
האתגרים

www.dashingd3js.com/about
englishminds.co.uk

www.algonquincollege.com
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? הדגם המומלץ ביותרמהו 

 עושה שילוב חכם  היברידית  ההורא
) סינכרונית במקרה של למידה מרחוק-א(בין למידה עצמאית אישית 

 )בשידור סינכרוני(לבין מפגשים קבוצתיים 





מהם הקריטריונים בבחירת החומר המתאים  
?סינכרונית ומה להוראה סינכרונית-אלהוראה 

ידע  /תאוריות
בסיסי

חזרה על  
החומר

תרגילים  
/  פתורים

דוגמאות  
פתורות

ראיון עם  
מומחה

  איכותית ללמידה
  גם נדרשת

  אינטראקציה
!!!ישירה

בין המרצה  
לסטודנטים

בין 
הסטודנטים  

עצמם



?שלבי רכישת מיומנות



?איך מתחילים

חומרים סינכרוניים
)zoom או בכיתה(

סינכרונים-חומרים א
ללמידה עצמית משימות



?על מה מקפידים

)  קונסטרוקטיביסטית-שיתופית(תהליך של יצירת חווית למידה עמוקה ומשמעותית 
,  נוכחות חברתית -באמצעות פיתוח של שלושה אלמנטים תלויים זה בזה 

.קוגניטיבית והוראתית

  של המודל
ןגאריסו



? על מה מקפידים

יצירת  
קהילת  
לומדים

בניית  
 הערכה 
מעצבת

מרצים  
וסטודנטים
מתיידדים  

...עם

נוכחות  
הוראתית



מ"מע

בהוראה סינכרונית ZOOM-שימוש נכון ב

=
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המפגש הסינכרוני משנה , סינכרוני-יש מרכיב אכשבקורס 
!את ייעודו  

 
-שלא ניתן לעשות באופן אלפעילויות לנצל את המפגש •

 סינכרוני
לוודא שהמפגשים הסינכרוניים מפוזרים באופן הגיוני לאורך  •

 הסמסטר
להוריד את כמות המפגשים•

!חשוב לזכור, לסיכום



?נוכחות הוראתית
ת את הקורס/ת שמנהל/ה של מרצה נוכח/מודעות הלומדים לקיומו

 היכרות ותאום ציפיות•
ואם אפשר לסטודנטים  , לשים לב לכיתה -משוב אישי ומשב קבוצתי•

 באופן אישי
 שליחת שאלה לפני שיעור ועוד, שימוש בלוח המודעות•



:לשאול את הסטודנטים -שיעור ראשון

•

•

•
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: לא לשכוח  
חוזה מול הסטודנטים



גישה פרואקטיבית כתגובה לפסיביות

הגישו לכנס מקבוצת  
ביקורת

הגישו לכנס  
ממקבלי המייל

לא קבלו  
מייל

קבלו מייל '  מס
סטודנטים  

בקבוצה

42 95 1970 1975 3945 כל 
הקבוצה

27 54 1175 1173 2348 גברים

15 41 795 802 1597 נשים

Unkovic C, Sen M, Quinn KM (2016) Does Encouragement Matter in Improving Gender Imbalances in Technical Fields? 
Evidence from a Randomized Controlled Trial. PLoS ONE 11(4): e0151714.



פרואקטיביים צעדים

 פנייה יזומה לסטודנטים•
 שעות קבלה בזום•
 להיות נוכח לפני ואחרי השיעור•
:  תקשורת נוספיםמרחבי •

רשתות חברתיות, פורום



?סינכרונית-איך מבצעים בפועל הוראה א
 )'דק 20עד (רצוי לחלק למקטעים , צלמו מראש את השיעור•
משימות בידיעון  , שאלות בפורום, quiz: שבצו משימות קצרות בין הסרטונים•

 ועוד
 .הנחיות למטלה+ שתפו את הסטודנטים עם הקלטת השיעור •

 
,  טקסטים: שלבו בין החומרים שלכם חומרים איכותיים מרחבי הרשת•

..  'מיזם הלאומי קמפוס וכו,  YOUTUBE:וידאו



קורסה משימות

הערכה מסכמת

הערכה מעצבת

  סוגי איזה
  משימות

?קיימים



?על מה מקפידים



למידת עמיתים



אגרון מונחים

https://www.youtube.com/watc
h?v=u1RBUy_tKBc

סינכרוני  -חשוב מאוד שהחלק הא
ילווה בהפעלה של הסטודנט ולא רק 

, כמובן(בצריכת מידע פסיבית 
בהתאם לאופי הקורס ומטרות  

). הלמידה שלו
להוראה הסינכרונית במפגשי הזום 
יש מרכיב חשוב בקידום מעורבות  

הסטודנטים בתכני הקורס ותקשורת  
בינם לבין המרצה ובינם לבין  

. עצמם



 :מחוץ למסגרת השיעור

בסיומו' התחברו כמה דקות לפני המפגש והשארו כמה דק•
 תרגיל  /שאלות לקראת השיעור•
 יצירת מטלות המקשרות בין החומר הנלמד לעולמו של הסטודנט•
 י סטודנטים"חיבור שאלות למבחן ע•
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מיומנויות למידה

 :  מיומנויות כתיבה
 ?  איך משיקים תיאוריה למקרה•
 ?  איך יוצרים השוואה•
 ?  מבקרים באקדמיה/איך מביעים דעה•
כללי  –סגנון הכתיבה באקדמיה •

 .   'השפה האקדמית וכדו, הכתיבה האקדמית

אמריקאי  -סגור(? איך מתכוננים למבחן•
) ופתוח

 :  מיומנויות בסיסיות
 ? איך מסכמים הרצאה•
 ?  מסכמים מאמר/איך קוראים•
חיפוש של מקורות אקדמיים •

 .  במאגרי מידע וירטואליים
 ניהול זמן לאורך הסמסטר•
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!מיומנות אינה נרכשת בשלמותה ללא מתן משוב הולם



סינכרוניים מקורסים מעולים-העזרו בחומרים א

https://campus.gov.il/courses

https://www.edx.org/course
https://www.coursera.org/

:להלן קישוריות לפלטפורמות שהוזכרו במפגש



עשרת הדברות לבניית קורס מקוון

https://docs.google.com/presentation/d/1cCfa2xOWRouHCGH_s5CX2sf9-
GiUowIzn87f3o_0iAs/edit#slide=id.g8e0d48c023_0_105



!תודה על ההקשבה




