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 סדנת טיפים וטכניקות למידה מרחוק 

 

 על הסדנה  .1

סינכרוני  -סדנה ללמידה מרחוק בה נלמד על כלים, טכניקות וטיפים בהעברת שיעור סינכרוני וא 

 )מרחוק(.  

: טכני ופדגוגי, וכולל שיתוף, התנסות ותוצר, למשל: אחוז זמן מורה לזמן  2כל שיעור מחולק ל

 תלמיד בשיעור, הגברת מעורבות התלמידים בעזרת כלים דיגיטליים ושיתופיים.  

 מסגרת הסדנה  .2

 תאריכים: 

 2.8, 26.7, 19.7תאריכים:    20:00ראשון 

 28.7, 21.7תאריכים:   20:00שלישי 
 5  מפגשים:מספר 

 דקות   90משך מפגש:  

 8מינימום משתתפים: 

 18מקסימום משתתפים:  

 קהל יעד: מורים 

 תנאי סף / ידע נדרש: 

 העברתי שיעור אחד לפחות בלמידה מרחוק

 

 מטרות הסדנה:  .3

 סינכרונית -הכרת הכלי להעברת שיעור בלמידה מרחוק בצורה סינכרונית/ א •

 עקרונות וטיפים בלמידה מרחוק להגברת מעורבות תלמידים  שילוב  •

 התנסות בכלים ובפלטפורמות ללמידה מרחוק •

 מת סביבה לתלמידים.  קה - תוצרים  •

 

 תכנית הסדנה:  .4

 

אופי המפגש   תאריך נושא  מפגש 
)סינכרוני /  

 סינכרוני -א

 יצירת כיתה, שליחת זימון, אודיו ווידאו טכני:  1

פדגוגי: איך מתנהלים בהתחלה )שקף פתיח לתיאום ציפיות  

 מול התלמידים(.  

תוצר: יצירת מפגש וזימון משתתפים בסדנה )סימולציה  

 בסוף המפגש( 

 בתחילת המפגש סקר מה אתה יודע, ומה אתה רוצה לדעת 

 סינכרוני  19.7

שיתוף מסך, כתיבה על המסך מצד המורה והתלמידים   טכני: 2

 . אט 'והגבלות, שימוש בצ 

(,  mentiפדגוגי: שימוש בכלים שיתופיים ודיגיטליים )פדלט, 

אט, פדלט,  'ליצור מעורבות בהתחלה, סקר, שאלה לדיון בצ 

 תלמיד.  -אחוז מורה

 סינכרוני  21.7
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 תוצר: הכנת סקר קצר)שאלה אחת( לגבי למידה מרחוק.  

 סינכרוני - נושא המפגש: למידה א 3

טכני: הקלטה של המורה עם מצגת ושליחה, בניית משימה  

 בסביבה על בסיס התוכן שבהקלטה.  

פדגוגי: הקניית ידע לתלמידים, חשיבות הסביבה השיתופית  

בלמידה, מפגש של הלומדים עם התוכן מכל מקום ובכל זמן,  

 אפשרות להעצמת עבודה שיתופית.  

 תוצר: יצירת סביבה לתלמידים שלהם.  

 

 סינכרוני  26.7

מה היא כוללת בתוכה, חומרים, צאט,   - טכני: הסביבה 4

 מטלות וציונים.  

פדגוגי: ניהול ידע בסביבה, שימוש בהערכה חלופית, שיח  

 מכבד ומשוב בונה, דוגמא לסביבה בנויה.  

תוצר: הכנת מטלה בסביבה שהכינו בתחום דעת לקהל  

 היעד.  

 סינכרוני  28.7

 מפגש סיכום:   5

 זמן לשאלות 

 הצגת תוצרים 

 משוב עמיתים 

 סקר מה למדת.  

 

 סינכרוני  2.8

 

 תוצרי הסדנה:  .5

 הכנת סקר

 יצירת  מפגש סינכרוני

 הכנת סביבה שיתופית כוללת מטלות, חומרים ומשוב עמיתים לתלמידים  

 

 


