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למידה 
מקוונת

סינכרונית-אסינכרונית  



.

כלים 
דיגיטליים

.

Zoomיתרונות

Moodle

WhatsApp

מערכת משוב

Microsoft Teams

Lifesize

Google hangouts

...ועוד

מתבצעת בזמן אמת  ▪

באמצעות כלים 

,טכנולוגיים

מאפשר  –דיאלוגישיח ▪

אינטראקציה בין המורה  

ללומדים ובין הלומדים  

התייחסות  –לבין עצמם 

גם לאקלים והיבטים 

,בלמידהפסיכופדגוגיים

משוב –מיידימשוב ▪

מנחה מקדם  /מורה

הנעה ומקדם למידה



.

כלים 
דיגיטליים

.

אתר בית הספריתרונות

Moodle

Google classroom

מערכת משוב

Google Drive

...ועוד

גמישות בזמן ובקצב  ▪

,הלמידה

דיפרנציאליות  ▪

ניתנת  –בהוראה 

אפשרות ליצור 

פלטפורמות שונות  

גיוון בדרכי , ללמידה

יצירת רמות  , למידה

,מותאמות

–מכוונות עצמית ▪

–פיתוח לומד עצמאי 

,  מציב לעצמו יעדים

.מחליט על הקצב



אתן  מה השיקולים ש

מפעילות בבחירה בין למידה

?סינכרונית או סינכרונית-א

To be or not to be?



סינכרוני או  

סינכרוני-א

?מהי מטרת הלמידה

?המושגים והמיומנויות שיש להקנות, מהם התכנים

?מהי מסגרת הזמן שיש לי

?מי היא אוכלוסיית היעד

?אילו כלים טכנולוגיים אני מכירה ומה יתאים

?מהי מידת העצמאות של הלומדים בלמידה







סינכרונית  -היא דרך הוראה שמשלבת בין למידה סינכרונית ללמידה אלמידה מעורבת

(.עיקרון הפרסונליות)ויוצרת סביבת למידה מותאמת לצרכי הלומדים 





ותרמו מהתובנות  הלמידה המעורבת למדו על , בחרו מקור

.  מחשבות ויתרונות ללמידה מעורבת-המהירות שתפיקו

-לפניכן שלושה מקורות מידע

:לחצו על העיגולים

https://drive.google.com/file/d/1eNabvTZS0gpH34mNdamX2e3hhYRGZZFW/view?usp=sharing
https://bit.ly/2zpIctu
https://bit.ly/3eOCNMQ


ותרמו  הלמידה המעורבת למדו על , צפו בסרטון

.מחשבות ויתרונות-מהתובנות המהירות שתפיקו

לוח שיתופי  

להעלאת רעיונות

סרטון

https://he.padlet.com/jannaga/u3sela87uoej
https://he.padlet.com/jannaga/u3sela87uoej
https://drive.google.com/file/d/1eNabvTZS0gpH34mNdamX2e3hhYRGZZFW/view?usp=sharing


הגדרות 
ומושגים

- Blended Learning  היא שיטת לימוד המשלבת מספר רב של אופני למידה

למידה מקוונת בשילוב לומדות וחומרים  , למידה פרונטלית: ופעילויות למידה

.  מאגרי ידע ופורומים בקצב למידה אישי, כיתה וירטואלית, דיגיטליים

הרעיון בבסיסה של דרך לימוד זו נעוץ במחשבה שלמידה אינה אירוע חד פעמי אלא 

שניתן לחזור אליו ועליו שוב ושוב ונדרשים ( Learning Life Long)תהליך מתמשך 

.  תכנון ותמיכה מתמשכים, עבורו פיתוח

B.L.-התפתחות ושכלול הלמידה המתוקשבת



העמקה - Micro Learningיחידות הסבר קצרות 

מאפשר גמישות בזמן ולמידה -סינכרונית -ללמידה א-זמן חופשי  לתרגול עצמי 

(התאווררות)מרווחת למי שזקוק

זמן מוגדר לשאילת שאלות בקשר סינכרוני עם המורה

–ופחות , ניתוח, הערכה, השוואה-יצירת ידע חדש )מטלות מסדר חשיבה גבוה 
אט  יאפשר עבודה בקבוצות  'חיבור של קבוצות בחדרי צ-(משימות ידע והבנה

הטרוגניות



.בחרו יחידת הוראה ללימוד

.פ השלבים הרצויים"בנו את הוראת התוכן ע-' מה'ה. 1

.ועשו התאמה-הרצוי' איך'תכננו את ה. 2

(הסבר על המשימה ומפגשי דיון ושיתוף, מומלץ פתיח)מה יהיה במליאה 

(ודאו זמינות של חומר מגוון ומתן זמן לתכנון הלמידה ויישומה)מה נועד ללמידה עצמית 

(ליווי וסיוע , מי ומתי יהיו זמינים לייעוץ)מהי מערכת התמיכה 

(תכננו צמתים ודרכי הערכה מעצבות ומקדמות)והבקרה המישובמערכת 

(השיתוף משמעותי ובעל ערך)ערוצי השיתוף 







,שתי מדגימות ומנחה אחת, ארבע מדריכות

,מיזוג וחיתוך, עם יחסי הכלה-שלוש  דרכי למידה

במפגש הדרכה אחד המתבסס על מספר רב של מקורות מידע  

ומשלב חמש הפעלות ושתי הדגמות בשלושה כלים שונים על 

.תשתית הפעלה אחת



!ן.בשבילכאנחנו כאן 

למידה בשגרת חירום

!כתבו לנו ונחזור אליכן במהרה? זקוקות למשהו בדחיפות*

https://jannaga.wixsite.com/lemidamirahok


www.menti.com: כנסו לכתובתאו סרקו את הברקוד 
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או  /חוויית הלמידה ו

הערך המוסף שהמפגש  

...היווה עבורכם

תתוצאו

http://www.menti/com
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עבורכן הקלטה של המפגש

אסופת חומרי הלמידה  

מדריכי הכלים שהוצגו

פרטי התקשרות אתנו

קישור לאתר שגרת החירום שבנינו



,לחייךגםכדאי"
,אך בזהירות לא להרוס, מותר לכעוס

.  סגרירביוםנפלאחלוםלרקוםאפשר
, ודאייותרטובעודיהיההכל
,סיבהללאלבכותאפשר, בינתייםאבל

..."  לשירגםאפשר
(לאה נאור"/ חיוכים)"

ה אשדוד"צוות פסג


