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סינכרונית אפקטיבית-למידה א



!היברידי? סינכרוני-סינכרוני או א•
המודל של גריסון•
!?סינכרוני-נוכחות מרצה בא•
צעדים ביצירת מפגש מיטבי4•
טיפים ליצירת וידאו ללמידה•

סינכרונית אפקטיבית-למידה א–המפגשנושאי





?(פ"פא)מתי לבחור בסינכרוני 

לשילוב עבודה 
י "למשל ע, בקבוצות

שימוש בעבודה 
.בחדרים מפוצלים

לשילוב אינטראקציה  
דיון , שאלות: בשיעור

.  'וכו

כשרוצים ליצור עוגן  
.ומסגרת מלווה לקורס

כשרוצים לתת מענה 
,  שעת קבלה. ללומדים

.'וכותרגול 



?סינכרוני-מתי לבחור בא

כשאין יתרון לתקשורת  
בזמן אמת מול 

מרצה/המורה

לצרכי למידה עצמאית  
תרגול , לדוגמת קריאה
.או כתיבה

כשרוצים לאפשר  
עבודה קבוצתית לאורך 

זמן

כשרוצים לאפשר  
תרגול של החומר 

הנלמד בצורה המשכית  
לאורך השבוע 



סינכרוני

הוראת נושא •
חדש

,  שאלות הבנה•
דיון

אסינכרוני

המשך הוראת  •
הנושא

מטלת הגשה  •
לתרגול

סינכרוני

שאלות ידע •
קודם

הוראה ידע  •
חדש

שאלות הבנה•

אסינכרוני

•...

!היברידי?סינכרוני-א?סינכרוני





יצירת רצף למידה

זכרו מטרה בנויה מתוצאה רצויה  , הגדירו את מטרות המפגש

התייחסו למפגש ברצף הלמידה





סינכרונית-נוכחות מרצה בלמידה א



פרסם פסקה בראש הקורס שתעזור לך לקבוע את הטון

כך שהלומדים ידעו , תמונה ואולי קטע וידאו, מידע אישיכלול •

.לחבר את הפנים שלך לשמך

פורום  )? עם הלומדים במהלך הקורסאיך תתנהל התקשורת •

(?מייל? הודעות שהם צריכים לבדוק

?  בבוקר? האם תבדוק את האתר מדי יום)? וכן באיזו תדירות•

(  '?וכובאיזו תדירות תשיב לשאלות סטודנטים ? בערב

.עדכן את הלומדים, ואם יש שינוי. דבק בזה

להתחיל עם הגדרת נוכחות ברורה





סינכרוני-אמפגשצעדים בבניית 5





השיגו תשומת לב. 1
הציגו בדרך מעניינת את  ◄

שאלה –נושא היחידה 
,  תמונה, סרטון, לחשיבה

שיר



תיאום ציפיות. 2
כתבו פסקת פתיחה •

בראש היחידה 
:הכוללת

נושא השיעור  •
הכנה קצרה לתכני  •

השיעור
מה הלומד נדרש •

לעשות בלמידה  
?העצמית ובאיזה סדר



העבירו את התוכן. 3



העבירו את התוכן. 3

ארגון השיעור
-שמות ברורים לפעילויות תנו •

לדוגמה  
XXXסרטון בנושא /מאמר•
XXXמטלה להגשה בנושא •



תרגול ומשוב. 4

מטלה כמניעה למידה  



אינטראקציה=מטלה . 4

בין הלומד לבין  
:חומרי הלימוד

,  מבדקים מקוונים•
שאלות המוצגות 

בפני הלומד ועליהן  
הוא מתבקש לענות 

בסיומה של כל  
יחידת לימוד

בין המרצה לבין 
:הלומד

תורמת לתחושת •
. מעורבות בקורס
חשובה גם עבור  

המוביל , המרצה
ומנחה את תהליך  

.הלמידה

בין הלומדים לבין 
:עצמם

יוצרת תחושת •
.  שייכות לקהילה

כדאי ולעודד את  
הלומדים  

להתכתבות שוטפת  
ביניהם ולביצוע 

מטלות שיתופיות



מטלותלכתוביצדכ. 4
שתהיה משמעותית  -הגדירו את המטלה ◄

ורלוונטית  
כתבו הנחיות מדויקות ועקביות◄
היכן  –התייחסו לאופן ביצוע המשימה ◄

?איך מגיבים? מגישים

?בדקו האם ביצוע המטלה מתאים לזמן המוגדר למפגש



סיכום השיעור. 5
.סיכום הנלמד◄
הנחיות למטלות  בית לקראת ◄

.השיעור הבא
"  ?מה למדתי היום"רפלקציה ◄



סינכרונית-למידה א



שילוב אינטראקציה בין אישית
שאלת בחירה מילון מונחים פורום 

(רפלקטיבית)מטלה אישית 
תרגיל/בוחן מילון מונחים מטלה אישית

תכנים ממגוון מקורות  
וידאו מצגת מאמר קישור לאתר 

השיעורפתיחת 
סרטון סקר דף תוכן 

לניהול למידה אפקטיביתMoodleכלי 

פסקה מעוצבת

פסקה מעוצבת

פסקה מעוצבת



Moodleטיפים פשוטים ליצירת נוכחות מרצה בקורס 

פתיחה  כתבו פסקת 
בראש 

היחידה/הקורס

בפסקאות השתמשו 
כפיגומיםמעוצבות 

העלו חומרים מגוונים 
מולטי/תמונה/טקסט)

(מדיה

שמות ברורים תנו 
לפעילויות

זמנו ללומדים  
שיתופיותפעילויות 

הראו נוכחות  
נהלו  –פורומיםב

דיונים איכותיים

תכניסו את עצמכם לנעליים  
של הלומד ודאו שרצף 

(  לא עמוס מדי)הקורס ברור
והלומד יבין מה נדרש ממנו



השתמשו בפסקאות מעוצבות כפיגומים



היחידה/כתבו פסקת פתיחה בראש הקורס1.

השתמשו בפסקאות מעוצבות כפיגומים2.

העלו חומרים מגוונים 3.
(מולטימדיה/תמונה/טקסט)

תנו שמות ברורים לפעילויות4.

זמנו ללומדים פעילויות שיתופיות  5.

נהלו דיונים איכותיים–הראו נוכחות בפורומים 6.

תכניסו את עצמכם לנעליים של הלומד ודאו  7.
והלומד יבין ( לא עמוס מדי)שרצף הקורס ברור

מה נדרש ממנו



היחידה/כתבו פסקת פתיחה בראש הקורס1.

השתמשו בפסקאות מעוצבות כפיגומים2.

העלו חומרים מגוונים 3.
(מולטימדיה/תמונה/טקסט)

תנו שמות ברורים לפעילויות4.

זמנו ללומדים פעילויות שיתופיות  5.

נהלו דיונים איכותיים–הראו נוכחות בפורומים 6.

תכניסו את עצמכם לנעליים של הלומד ודאו  7.
והלומד יבין ( לא עמוס מדי)שרצף הקורס ברור

מה נדרש ממנו



אקטיבית בסרטונים צפייה 

כתיבת שאלות צפייה



כתיבת שאלות צפייה  
על פי הטקסונומיה 

בלוםשל 



הערכהסינתזהאנאליזהיישוםהבנהידערמת השאלה

מטרה  
קוגניטיבית

,יכולת ארגוןזכירת פרטים
, זכירה

"  תרגום"ניסוח ו
, לשפת הלומד

, זכירה
,תרגום

,  מיון
,פרשנות

יישום

הבחנה בקשרים בין 
, מושגים

,הפשטה, יכולת הכללה
הבחנה בין עובדות 

.לדעות

הכללה ברמה 
ניבוי  , מופשטת

העלאת  , ואומדן
פתרון, השערות

.בעיות

,  חשיבה מופשטת
, ביקורתית

הסקת , הכללה
ביקורת  , מסקנות

ערכית

סוג  
השאלה

?מי
?מה

?מתי
?היכן

?מדוע
הגדר

,תאר
,ציין את הרעיון

שונים /במה דומים 
?הקטעים

...לבין... השווה בין

?מהו
?איך

?האם
, מצא
,הצג
,נתח
סווג

?מדוע
?מה הסיבה

?  מה גרם
?כיצד

?  אילו ראיות
?במה מתבטא

הניסוח לעתים עקיף  
. או פתוח

, עקיף, הניסוח פתוח
מתייחס לדעת  

.הנשאל ולעמדותיו

מהות  
התשובה

כ לשאלה  "בד
תשובה אחת ברורה  

ההבנה נעשית רק על  
.סמך מידע נתון

,  תשובה ברורה
בדרך כלל חד  

.משמעית

התשובה היא מסקנה או 
מדוע  )מספר מסקנות 

(.  לשם מה, קרה
התשובה דורשת הפעלת  

חשיבה ביקורתית 
וקישור מעבר לחומר 

קיימות מספר . הלימוד
תשובות

הפקת  . אפשריות
התשובות היא מקורית  

.עבור יוצרן

,  התשובה מקורית
מגלה  , יצירתית

.  חשיבה עצמאית
הגיוון בתשובות  

.מרובה

כוללת את כל 
הרכיבים הנדרשים 
בכל סוגי השאלות  

הקודמים
וכן שיפוט על בסיס 
חשיבה רפלקטיבית  

.ואינטגרטיבית



לתמונותמידעשכבותהוספת2 יאינטראקטיביצירת סרטון1

? נרצה ללמד היוםמה



https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id= 54941

https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=54941


• https://www.thinglink.com/scene
/652228971148083201?buttonSour
ce=viewLimits

• https://www.thinglink.com/scene
/717426047380881409?buttonSour
ce=viewLimits

• https://www.thinglink.com/scene
/802508125797089281?buttonSour
ce=viewLimits

• https://www.thinglink.com/scene
/858319577061261313

https://www.thinglink.com/scene/652228971148083201?buttonSource=viewLimits
https://www.thinglink.com/scene/717426047380881409?buttonSource=viewLimits
https://www.thinglink.com/scene/802508125797089281?buttonSource=viewLimits
https://www.thinglink.com/scene/858319577061261313



