הערכות ללמידה מרחוק
בזמן אמת -מחוז חיפה
מנהל המחוז -ד"ר סער הראל
מפקחת המחוז – סיגל כהן
מדריכה מחוזית לתקשוב -נעמי שרוני

קישור לאתר
מרכז הדרכה מחוזי חיפה -הערכות לקורונה

הערכות ללמידה מרחוק -ברמת בית ספר
 .1מיפוי סביבות דיגיטליות העומדות לרשות בית הספר
 .2עדכון האתר הבית ספרי  +בדיקת סיסמאות הזדהות אחידה
 .3הכנת תכנית שבועית מותאמת שכבת גיל ,מבוססת על תכנים רגשיים,
חברתיים ולימודיים הכוללת מגוון תחומי דעת ומגוון ערוצי תקשוב.
 .4עדכון ההורים בדבר נוהל למידה מרחוק

 .1מיפוי סביבות דיגיטליות העומדות לרשות בית הספר
פורטל בית הספר ,מרחב כתתי ,פורום כיתתי
פלטפורמה לניהול פדגוגי – משוב ,סמארטסקול וכדומה.
תקשורת עם ההורים :מיילים ,ווטסאפ ,רשתות חברתיות אחרות.
תכנים וספרים דיגיטליים (מיפוי על פי שכבות גיל /תחום דעת)
סביבות ענן :גוגל  , Classroomבחשבון  ,G-Suiteמייקרוסופט Moodle ,365
 מערכות ללמידה סינכרונית און-ליין 365 MEAT ,GOOGLE TEEM, WEBEX , ZOOM
דרכי פעולה – היערכות – סביבת העבודה

מערכות המאפשרות למידה סינכרונית (און-ליין)
הסביבה

ZOOM

TEAMS

MEET

WEBEX

משוב

דרישות

המורה יוצר חשבון,
ושולח את הקישור
להצטרפות למפגש
לתלמידיו.
ללא עלות

ביה"ס צריך להיות
מחובר למייקרוסופט
365
כניסה עם הזדהות
אחידה

ביה"ס צריך להיות
מחובר לגוגל קלאסרום.
כניסה עם הזדהות
אחידה

יש להירשם ,מקבלים
כתובת אישית ,מקבלים
קישור לחדר וקוד כניסה
לאורחים

למי שרכש את משוב

קישור

קישור לסביבה

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש

קישור לרישום
לסביבה

קישורי הדרכה

סרטון הדרכה

מידע על הרישום
סרטון הדרכה
סרטון הסבר
סרטון הסבר
סרטון שילוב כלים
במפגש

מדריך למשתמש
מדריך נוסף

דוגמאות לפעילויות לביצוע במפגש סינכרוני
דרכי פעולה – היערכות – סביבת העבודה

סרטון הסבר
מדריך מפורט

סרטון הסבר חדר
פגישות מקוון

 .2בניית מערכת לשגרת למידה
נוכחות .אתנחתא .למידה .סיום יום.
דוגמא לתכנון יום למידה מרחוק

.1

נוכחות " -טופס מה נשמע" -בדיקת נוכחות לתלמידים :בין המחנך לתלמידיו (יש לדווח עד שעה )11:00

 .2אתנחתא -בחירת פעילות להפגה ,פעילות גופנית ,טלויזיה חינוכית או הרצאה מתאימה מאקדמיה ברשת.

 .3למידה-

מומלץ לבחור  3פעילויות ללמידה ליום אחד

●

משימות למידה וירטואליות לתלמידים( ,משימות אורייניות /קורסים מקוונים /תכנים דיגטליים /ספרים דיגטליים/ועוד)

●

בניית משימות בתחומי הדעת על פי מערכת הלמידה הרגילה

●

למידה מרחוק -סינכרונית הרצאות של מורי בית הספר /מפגשי למידה קבוצות קטנות

 .4סיום יום-

טופס דווח "איך עבר היום" -על ביצוע המשימות היומיות( ,יש לדווח עד )17:00

למטה
למידה כולל/
שגרת למפקח
דווח –מרוכז -
בחירום
 .5פעולה
דרכי

הכנת מערכת שעות שבועית
המערכת תעלה ותתעדכן באתר בית הספר

.2שגרת למידה בחירום
חומרי למידה מוכנים ניתן למצוא ב:
למידה בזמן חירום -זמן אמת
מרחב פדגוגי
ספקי התוכן שבית הספר רכש – שיוך משימות
שעת הקוד
אקדמיה ברשת
שידורים קודמים של אקדמיה ברשת
על יסודי – "שיעורים פרטיים ברשת"
על יסודי" -משימות אורייניות מתוקשבות"
מנהל חברה ונוער – עי"ס ,פעילויות ווטסאפ – ערבות הדדית
ד .השתתפות במיזמים מחוזיים " הכר את האחר בשביל ישראל"" ,קרנבל הסקראץ"

דרכי פעולה – שגרת למידה בחירום

.3תמיכה וסיוע טכנו פדגוגי
:
מפגשי הדרכה (מרחוק) על שימוש בסביבות למידה מרחוק – און ליין
מפגש הדרכה ( מרחוק) על מודלים פדגוגיים מגוונים ללמידה מרחוק
עזרה לבתי הספר שאין ברשותם אתר -לפתיח ,סינכרוני ,וא -סינכרוני
העשרת אתר המחוזי – בחומרים רלוונטים

צוות התקשוב המחוזי עומד לרשותכם בפריסה רחבה -להלן הרשימה

המלאה.

בברכה,
נעמי שרוני מדריכה מחוזית לתקשוב naomish@education.gov.il ,052-2697708 -
סוהא זחאלקה ,מדריכת תקשוב ,למידה מרחוקzsuha.design@gmail.com ,050-6840946,
מיכאל אברמוב ,מדריך תקשוב (עבודה בענן)michael@edu-haifa.org.il ,054-7241007 ,

קישור לאתר
מרכז הדרכה מחוזי חיפה -הערכות לקורונה
תמיכה וסיוע פדגוגי

