תלמ״א

ארגז הכלים
למורות ומורי – העל
ללמידה מקוונת

מבוא -מהו הדבר הזה שאתם קוראים?
ברוכים הבאים למדריך ללמידה מרחוק של תלמ"א!
אנו שמחים להציג לכם כאן אוסף של הצעות ,רעיונות לתכנון שיעור וטיפים מהירים שיעזרו
לכם בכיתה המקוונת או ההיברידית שלכם .הרישומים השונים במדריך נכתבו על ידי מורי
תלמ"א מכל העולם ,אשר כל אחד מהם היה אדיב מספיק להקדיש זמן על מנת לנסח
רעיונות שיוכלו לעזור למורים אחרים .הרעיונות הוצעו על ידי מורים ממגוון רחב של
התמחויות דיסציפלינריות ,לא רק אנגלית .אנו מרגישים כי הרעיונות שמוצגים כאן יוכלו
להתאים לכמעט כל סוג של כיתה .שתהיה לכם קריאה מהנה ,ואנו מקווים שתוכלו לאסוף
כמה רעיונות שיעזרו לכם להיות המורים הכי טובים שאתם יכולים להיות ,ללא קשר
לנסיבות או הדינמיקה של הכיתה אותה אתם מלמדים.
הערה קטנה :לאורך מסמך זה יהיו הרבה התייחסויות לתוכנת 'זום' .ההתייחסויות הללו
אינן מהוות פרסום לתוכנה ,אלא מופיעות בגלל שתוכנה זו מהווה את פלטפורמת הווידאו
הכי נפוצה שנמצאת כיום בשימוש .הרגישו חופשיים להשתמש ברעיונות עליהם תקראו
בכל פלטפורמה המתאימה לאווירה חינוכית.

אנו יודעים שאתם עסוקים ,ולכן ארגנו את הרעיונות של מורי העל שלנו לפי קטגוריות
שיקלו עליכם למצוא את מה שאתם צריכים:

.1

תכנון שיעור" -לעשות זום אאוט מהזום":

א .כאשר מלמדים מרחוק ,לפעמים קל לא לראות את העצים מרוב היער .כלומר ,כל
הטכנולוגיה והדאגה לפרקטיקות שימושיות יכולות להפריע ליכולת שלנו לחשוב בצורה
רחבה על מה שאנחנו מנסים להשיג ,וכיצד השיעורים מרחוק עצמם משתלבים בתוך
המסגרת החינוכית הרחבה יותר .בחלק זה ,אספנו רעיונות לא רק עבור תכנון שיעורים
ספציפיים בזום ,אלא גם רעיונות לתכנון חודש או שבוע של למידה ,שיטות לארגון עצמי
וניהול הכיתה שלך.

.2

הגברת מעורבות התלמידים:

כפי שאתם בטח כבר יודעים ,זה יכול להיות מאתגר לשמור על התלמידים מעורבים ופעילים
בתוך שיעור מרחוק ,במיוחד שיש להם הרבה כאלה במהלך היום .החלק הזה במדריך
מפרק את האתגר הזה לשלושה חלקים ,כשכל אחד מהם מתמודד עם נושא אחר שאנו
יכולים לנסות להפוך ליותר מפעיל.
א .לפתוח את השיעור שלך -בדיוק כמו שיעור המתקיים במרחב פיזי ,אנו רוצים לפתוח
את השיעורים שלנו בדרך שתתפוס את תשומת ליבם של התלמידים שלנו ותהפוך אותם
למעורבים .הטיפים בחלק זה קלים ליישום ,ומציעים שינוי קצב שיכול לעזור לשיעור
להתחיל בצורה נכונה.
ב .תוכן ההוראה -בכל הנוגע להעברת חומר ,הבאנו כאן סדרה שלמה של רעיונות
יצירתיים שיעזרו לכם לחשוב מחוץ לקופסה .יתרון אחד של הוראה מרחוק ,היא הקלות
שבה ניתן לשלב טכנולוגיות חיצוניות כגון מצגות אינטראקטיביות ,לוחות וירטואליים,
הקלטות קול ועוד .כיוון שלמידה של טכנולוגיות חדשות יכולה לקחת זמן ,בחלק זה אנו
מנסים להיות מאד ברורים לגבי אילו צעדים צריך לעשות על מנת ללמוד את אותן טכנולוגיות
ולהשתמש בהן בצורה יעילה.
ג .למידה חברתית -רגשית -בשנים האחרונות ,מורים וחוקרים מצביעים על ההכרח
של למידה חברתית-רגשית עבור התלמידים שלהם .יותר מכך ,בזמן הקורונה ,תלמידים
צריכים להרגיש מחוברים ובטוחים על מנת להיות נוכחים ופתוחים ללמידה .מורי תלמ"א
שלנו דאגו לכלול הצעות שיעזרו ללומדים לטפח את החלקים הלא-אקדמיים במוח ובגוף
שלהם ,ובנוסף גם תוכן בית-ספרי רגיל.

על העורכים של המדריך
סטייסי ארוש ודניאל סולוביי מהצוות הפדגוגי של תלמ"א .בנוסף לכך שהם מלמדים תלמידים באופן ישיר ,הם גם מתמחים בהכשרת מורים וכתיבת
תוכניות לימודים .הם עובדים עם מגוון רחב של אוכלוסיות -מילדים בדואים ועד חרדים מבוגרים וכל דבר בין לבין .הם מנסים להביא את הניצוץ של
תלמ"א לתוך כל מה שהם עושים.

דניאל עלה לארץ ב 2010מארצות הברית .הוא עבד במשך  3שנים כמורה לאנגלית בבית
ספר יסודי בירושלים ,והתחיל את דרכו בתלמ"א כמנטור בשנת  .2018מאז ,הוא עבד
בתלמ"א במגוון תפקידים ובהם מורה לאנגלית עסקית במגזר החרדי.

סטייסי התחילה כמורה בתלמ"א בשנים  2015ו .2016לאחר מכן היא הייתה אחת
מהחלוצות בתכנית תלמ"א המתקיימת במשך שנה במצפה רמון בשנים .2017-2018
בסיום התכנית סטייסי עלתה ארצה והיא מתגוררת בעיר אשקלון .סטייסי עוסקת
בפרוייקטים שונים בתלמ"א בינהם לימוד אנגלית במגזר החרדי ,הכשרות מורים ועוד.

דור גולדמן  -בן  ,32גר בהרצליה .בעל תואר ראשון בחינוך דמוקרטי עם התמחות בהיסטוריה
ומקרא .כיום עובד על תזה העוסקת בצדק חברתי בחינוך ונמצא במהלכו של קורס מנחים
פדגוגיים .דור מלמד עברית בבית הספר הדו לשוני 'כולנא יחד' ביפו .דור שימש כמנטור
בתכנית הקיץ של תלמ"א בשנת .2019

talmaisrael.com

1
2
נושאים

תכנון שיעור

9

10
11
12
13
15
17
20
22
23
24
25

מודל 'הכיתה ההפוכה'
עשה זאת בחמש דקות ,או אל תעשה זאת כלל
להפוך למידה מרחוק ללמידה עצמאית
ניהול זמן ומחברות וירטואליות
להישאר מאורגן עם Google Docs
רוטציה בקבוצות קטנות
שימוש בהערכת עמיתים כמשאב וירטואלי
הקלטת מסך עם Screencastify
השתמשו בטיימר!
פחות זה יותר
הבסיס של Pear Deck
קלפי פרידה

כיצד להגביר מעורבות בכיתה שלך

פתיחת השיעור

29
30
31
32
33
34
35

משנה רקע -משנה מזל?
נוכחות בזום/פלייליסט כיתתי
מתן דוגמה אישית לנורמות בזום
משחק 'מצלמה פתוחה-מצלמה סגורה'
אבן ,נייר ומספריים
זה מזכיר לי...
סמלי משימות

תוכן ההוראה

37
39
40
41
43
44
45
47
48
49

משחקי 'חפש את המטמון' מקוונים -מותאמים לפי רמה
מעגל למידת אוצר מילים
Nearpod
Padlet
שימוש באודיו בכיתה הווירטואלית באמצעות "דיבוב היסטורי"
פעילויות שיח דבור באמצעות Vocaroo
Readworks.org
הכיסא החם
 /Google Drawingלוח גרפיטי כיתתי
Whiteboard.fi

למידה חברתית-רגשית
50
51
53
54
55

אימוג'י בכיתה
GoNoodle
הפסקות תנועה -ניעור
התנועה היומית :הפסקות חשיבה!
שימוש ב  Pear Deckעבור למידה חברתית-רגשית

תכנון שיעור

9

תכנון שיעור

מודל הכיתה ההפוכה
מיטל פוטרמן
מחנכת בבית הספר היסודי "שדות סילבר" שבמועצה אזורית חוף אשקלון .היא הייתה מנטורית ומנהלת אזור
בתוכנית הקיץ של תלמ"א.

בזמן כזה שאנו לא יכולים להיות פיזית בתוך הכיתה ,בתי
ספר ברחבי העולם עברו להוראה מרחוק .לרוב ,הוראה כזו
מתרחשת בשתי צורות:
 .1הוראה סינכרונית -למידה משותפת ,באותו הזמן
באמצעות תוכנת זום Google Hangouts ,או כלי
אחר המאפשר מפגשי וידאו ,כאשר המורה מדבר
והתלמידים מקשיבים.
 .2הוראה א-סינכרונית -המורים מספקים דרך לתלמידים
ללמוד באמצעות פלטפורמה כלשהי ,דרכה הם עובדים לבד
בבית ומבצעים משימות שונות בקצב שלהם.
בעיות עם למידה סינכרונית וא-סינכרונית:
יש מספר ילדים בבית ורק מחשב אחד
לומדים צעירים מתקשים להסתדר לבד עם למידה
מרחוק כאשר הוריהם צריכים לעבוד .קשה להם
להקשיב או להסתכל במה שמתרחש בשיעור בזום
התלמידים אינם מבינים את המשימות
או ההסברים
צורך במשמעת עצמית
-

רעיון:

כיתה הפוכה .כיתה הפוכה היא אסטרטגיית הוראה וסוג
של למידה מעורבת המתמקדת במעורבות תלמידים ולמידה
פעילה ,ומאפשרת למורה אפשרות טובה יותר להתמודד
עם רמות שונות ,קשיים של תלמידים והעדפות שונות בנוגע
ללמידה בזמן השיעור .בכיתה ההפוכה ,התלמידים צופים
או מקשיבים לסרטונים בזמנם הפנוי (כאשר יותר נוח להם),
ואז מבלים את זמן השיעור בעבודה על פרויקטים ,מעבר
על משימות ,הסברים נוספים או בלמידה חברתית-רגשית
שחסרה להם כאשר הם אינם נמצאים פיזית בכיתה .המודל
מסייע לתלמידים (וגם להורים) בגלל שהם יכולים לעצור
את הסרטונים ,להריצם לאחור ,לצפות שוב ואז אם הם
צריכים -לשאול שאלות בזמן השיעור.
המורה יכול ליצור סביבת למידה או מבנה של שיעור בתוך
הסרטון ,כך שהתלמידים ירגישו שהם ממש נמצאים בכיתה.
 השתמשו במשפטים ושגרות שהתלמידים צריכים לעשותכאילו הם ממש בתוך הכיתה .למשל :הרגלים כיתתיים
(התכוננו להוציא קלמר ,מחברת וכו') ,תפקידים של תלמידים
בכיתה (אם היינו ביחד עכשיו ,אז _____ היה כותב את
התאריך ______ ,היה משקה את העציץ וכו').
 שימוש בטיימר בתוך הסרטונים יכול לעזור לתלמידיםלהרגיש כאילו הם לומדים בזמן אמת ,ולסייע להם להתכונן
לשיעור שבו הם עומדים לצפות (יש לכם דקה לאסוף את
העיפרון ,המחברת וחוברת העבודה שלכם ולחזור אלי).

כיצד מכינים כיתה הפוכה:

הקלטת השיעור – אורכו של השיעור תלוי בגיל של
התלמידים .לדוגמה ,פרק זמן של  15-20דקות מתאים
לכיתות א' וב'.
ניתן להשתמש בזום או כל תוכנת הקלטה אחרת
על מנת להקליט את השיעור שלך .רצוי לבחור
בתוכנה שתאפשר לך לשתף סרטונים ,שקופיות,
ספרים או כל דבר ויזואלי בו רוצים להשתמש בזמן
ההקלטה.
דברים שצריך לזכור:
שתפו את הסאונד של המחשב כאשר
–
אתם מקליטים
ניתן לעצור את ההקלטה אם צריך
העלאת הסרטון לתיקיית  Google Driveשאותה ניתן
לשתף עם המשפחות של הכיתה .ניתן לשתף את התיקייה
באמצעות שליחת קישור אליה באימייל או בוואטסאפ (תלוי
בדרך שבה אתם מתקשרים עם המשפחות).
זמן כיתה -במפגש הבא כאשר אתם פוגשים את התלמידים
פנים אל פנים (בקפסולות ,או בזום) ,אתם יכולים לדבר
איתם על מה שהם צפו בו ,להסביר אי-הבנות  ,לחזור על
מה שנלמד ולעזור להם במידת הצורך.
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עשה זאת בחמש דקות ,או אל תעשה זאת כלל
ג'ף לוי
ג'ף מלמד מתמטיקה ומאמן טניס בתיכון באזור וושינגטון די.סי .הוא לימד בתוכנית המקוונת של תלמ"א ב2020
ומתכנן להשתתף בתוכנית הקיץ של תלמ"א בשנת .2021

דיון בקבוצות קטנות שבו התלמידים יכתבו
הערות על לפחות  3נקודות מפתח מתוך
ה.EdPuzzle

בזום ,לתלמידים יכול להיות טווח קשב מאד קצר .במקום
להילחם בזה ,השתמשו בזה לטובתכם על ידי פירוק השיעור
ליחידות של חמש דקות!

.11

הנה לפניכם דוגמה לשיעור אלגברה בתיכון .זכרו ,כל יחידה
לא לוקחת יותר מחמש דקות:

 .12דיון כיתתי המסכם את הדיון בקבוצות.

.1

שאלת פתיחה .שאלת "מה היית מעדיף" הכוללת
זמן או כסף -השוו שתי אפשרויות מבחינה
אלגברית ,גרפית או באמצעות טבלה .אין תשובה
נכונה או שגויה .התלמידים מעלים תשובות ל
.Google Jamboard

.2

דיון בקבוצות הכולל עבודת תלמידים .התלמידים
משתפים בדברים שאליהם שמו לב ,בתהיות
ובשאלות נוספות שעלו אצלם .החלק הזה מגיע
לשיאו בסקר גוגל שנועד לקבוע את האפשרויות
המועדפות .אם נשאר זמן -דברו על איך זה
מתקשר לשאלת הפתיחה.

.3

הצגת הפעילות היומית .המורה מציג את מהלך
השיעור ,כולל את מטרתו ומדגים את הרעיון עם
בעיה לדוגמה.

.4

עבודה עצמאית .התלמידים ייקחו זמן על מנת
להשלים מספר מוגדר של שקפי משימות
באמצעות הכלי של ( Desmosמחשבון גרפי
מקוון) או כלי אחר.

.5

דיון כיתתי על עבודת התלמידים .המורה יציג
עבודות נבחרות של תלמידים ,אשר יציגו את
השלבים בדרך לפתרון.

.6

חזרה על שלבים  4ו ,5פעמיים.

.7

סיכום נקודות מפתח מתוך הפעילות עם קישור
לשיעורים קודמים וכאלה שיהיו בהמשך ,ובנוסף גם
סקירה של השימושים בעולם האמיתי.

.8

הפסקה

.9

סרטון הסבר בנוגע לחומר שיילמד בשיעור הבא.
זה יכול להיות קליפ יוטיוב של אקדמיית חאן,
סרטון שלם או סרטון קצר.

 .10סקירה של החומר שלמדנו בשיעור באמצעות
 EdPuzzleעם תשובות קצרות ,על מנת לעבור על
הרעיונות שנלמדו בשיעור.

 .13סיכום שיעור באמצעות שאלת 'כרטיס יציאה'.
זה נועד על מנת להסתכל על כל מה שהיה בשיעור,
לדבר על השיעור הבא ולתת הזדמנות להתאמן
לפני השיעור הבא.
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להפוך את הלמידה מרחוק ללמידה עצמאית
לידור כהן
לידור מלמד כיתה ו' ומשמש כסגן מנהל בעיר חריש ,בישראל .הוא היה מנטור בתוכנית הקיץ של תלמ"א בשנים
.2016-2018

עידן הקורונה מציג הרבה אתגרים למחנכים ,אך גם הרבה
הזדמנויות .בית הספר שלי החליט לקחת את הלמידה מרחוק
כהזדמנות לעשות שינוי באופן שבו אנו מלמדים ,ובאופן
שבו התלמידים שלנו לומדים .החלטנו שזוהי הזדמנות
נהדרת לחזק את "שריר" הלמידה העצמאית בבית הספר
שלנו .במקול ללמד שיעורי זום ארוכים ,משעממים ובלתי
יעילים -החלטנו לחלק את השבוע לפי מקצועות וללמד את
הילדים כיצד ללמוד באופן עצמאי.
ככה זה הולך :אנחנו לומדים שיעורי אומנות בימים ראשון
ושני ,מתמטיקה בימים רביעי וחמישי ,ואנגלית ביום חמישי.
לפני החלק של הלמידה העצמאית ,התלמידים מתחברים
לזום בקבוצות קטנות עבור "מפגש פתיחה" .בחלק זה,
המורה מסביר את החומר החדש ,שואל לשלומם של
התלמידים ומסביר את המשימות היומיות .התלמידים
מבצעים את המשימות בקצב שלהם ,כאשר המורה עוקב
אחר תוצאות הלמידה ונותן משוב.
בסוף החלק של הלמידה העצמאית ,נפגשים שוב ל"מפגש
פתיחה" שבו התלמידים משתפים בעבודה שעשו ,מדברים
על מה שחוו בלמידה העצמאית שעשו באותו יום וגם סתם
מקשקשים אחד עם השני .בין לבין ,הוספנו גם שיעורי בחירה
כמו יוגה ,אומנות או מועדון קריאה .יותר מכך ,קבוצות
של תלמידים מקיימות מפגשים חברתיים באוויר הפתוח
(בפארק ,ביער או במגרשי הספורט).

מפגש חברתי בפארק

התקופה הזאת התגלתה כהזדמנות אדירה ,שכן בזמן
הלמידה מרחוק התלמידים שלנו התרגלו ללמוד באופן
עצמאי ,תוך כדי ליווי שלנו .כעת הם מבינים בצורה יותר
טובה כיצד מתבצעת הלמידה הכי טובה שלהם ,איזו שיטת
למידה מסייעת להם להפיק את התוצרים הכי טובים ואפילו
כיצד לבקש עזרה ולהתמודד עם אתגרים הבאים לפתחם.
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ניהול זמן ומחברות וירטואליות
גלעד בליינדר
גלעד מלמד אנגלית וקרימינולוגיה בפרדס חנה ,ישראל .הוא מתפקד כמנהל אזור ירושלים של תוכנית הקיץ של
תלמ"א מאז .2016

לאחר שניסיתי מספר גישות לניהול זמן בכיתה מרחוק שלי ,גיליתי דרך יעילה לחלק את  90הדקות בין הוראה פרונטלית
ללמידה עצמאית .זה נראה כך:
*

 5דקות של חימום (שירים ,משחקים ,שיחה קצרה)

*

 20דקות של הוראה פרונטלית

*

 45דקות של עבודה עצמאית:
• אנחנו משתמשים ב  – Google Classroomלכל תלמיד יש מסמך  Google Slidesאישי שעליו הוא/היא
עובדים .מסמך זה הוא כמו מחברת וירטואלית ,במובן שהוא נשאר איתם לאורך כל השנה.
• בזמן שהתלמידים עובדים ,אני משאיר את כל ה"מחברות" שלהם פתוחות בדפדפן שלי ,ועובר ביניהן .בדרך
זו ,אני יכול להישאר מעודכן בנוגע למה שכל תלמיד עושה ,לדעת שהם נוכחים ושהם אינם משתמשים בתוכנת
התרגום של גוגל .ישנם תלמידים שאוהבים את זה שאני נותן להם הערות ישירות על גבי השקף שלהם ,ואילו אחרים
מעדיפים לקבל משוב דרך וואטסאפ.
• עבורי ,זה מרגיש כמו לעבור בין שורות של שולחנות ולבדוק את המחברות שלהם.
• חשוב לדעת כי המשימות שאני נותן להם קשורות ונבנות משיעור לשיעור .בגלל שכל העבודה נעשית בזמן
השיעור ,התלמידים לא יכולים להשתמש בתירוץ כמו "אעשה את זה אחר כך".

*

 20דקות של שיתוף כל הקבוצה
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להישאר מאורגן בעזרת Google Docs
לינדסי שלדון
בימים אלה ,לינדסי מלמדת אנגלית בתיכון 'רבין' שבאילת ,כחלק מהתוכנית השנתית של תלמ"א לשנת 2020-
 .2021היא השתתפה בתוכנית הקיץ בנצרת עלית ובשנה הראשונה של התוכנית השנתית של תלמ"א שהייתה
במצפה רמון.

בין אם אתם עובדים במחוז שבו קיימות נדרשות נרחבות
בנוגע לתוכנית הלימודים ,ובין אם אתם מלמדים בסביבה
חינוכית יותר גמישה -היכולת להישאר מאורגנים בנוגע
לתכנון שלכם היא דבר הכרחי בכל כיתה פיזית או וירטואלית.
בלי קשר לדרך שבה אתם בונים שיעורים ,מחנכים שמתכננים
היטב מסוגלים להעביר שיעורים טובים יותר .הם מסגלים
לעצמם את היכולת להוציא לפועל שיעורים בצורה
יעילה יותר ,בעודם עוזרים לתלמידים להבין את היעדים
והמטרות של השיעור.
בעבר ,כשהייתי מתכננת שיעור -הייתי חושבת על עצמי,
מורים אחרים ,מומחים ומנהלים .מאז שעברנו להוראה
וירטואלית ,התלמידים הם אלו שנמצאים בראש מעיני
כאשר אני מתכננת את השיעור .בכל פעם שאני שולחת
קישור לשיעור בזום ,אני מצרפת אליו גם קישור למהלך
השיעור (שנכתב במסמך  .)Google Docsבפירוט של מהלך
השיעור ,אני שמה את כל הקישורים לאתרים או משאבים
להם התלמידים יזדקקו .אני כוללת הוראות עבודה עבור
כל חלק של השיעור וגם תזכורות בתחתית המסמך .בהיותי
מורה לאנגלית כשפה שניה שעובדת עם מגוון כיתות עם
רמות מסוגלות שונות ,אני משתדלת לצרף גם תמונות
המייצגות כל פעילות .אני מדגישה מילות מפתח ,מציינת
כמה זמן יש להקדיש לכל משימה ואת הנושא/מיומנות
לכל חלק של השיעור.
שתי הבעיות ששמתי לב אליהן הכי הרבה בתחילת המסע
של ההוראה הווירטואלית ,היו "כאבי הגדילה" בעת למידת
הטכנולוגיות -עקומת למידה איטית שיצרה "זמן ההמתנה"
של התלמידים ,וכן חרדה של מורים ותלמידים שנאלצו
ללמוד מחדש כיצד לתקשר ולהצליח בסביבה החדשה הזו.
לפי ניסיוני עד כה ,ארגון באמצעות  Google Docsצמצם
את בעיות אלה .זמן ההמתנה פחת ,והתלמידים מרגישים
יותר בטוחים ופחות חרדים כאשר הם מקבלים את הסדר
הכללי של כל שיעור.
המטרות שלי הן לצמצם שאלות שחוזרות על עצמן ולתת
לתלמידים תחושה של עצמאות וארגון ,בעוד שאני מאפשרת
לכל אחד לגשת לכלים ולמשאבים הדרושים להם עבור כל
השיעור דרך מקום אחד .הנה הסבר על איך מתחילים לעשות
זאת ,ודוגמה מתוך שיעור שלי:

חלק  :1מקטעים
•

ארגנו את השיעור שלכם לפי מקטעים המבוססים
על פעילות .עבור כל מקטע ,חשבו והציגו היבטים
כמו סוג הפעילות ,נושא ,זמן שיש להקדיש
לפעילות והסבר לגבי תהליך הביצוע.

חלק  :2תהליך
•

•

•

תנו לתלמידים הסבר של צעד אחר צעד לגבי מה
שהם צריכים לעשות בכל חלק .כך תוכלו להזכיר
לתלמידים על איזה חלק או צעד הם עובדים כרגע.
ספקו לתלמידים את כל הקישורים לאתרים ודפים
אחרים באמצעות היפר-קישור .ניתן להדגיש מילה
או מילים בתהליך העבודה ולהוסיף להן היפר-
קישור (הדגישו את המילים הרצויות ,לחצו על
הכפתור הימני בעכבר ואז על הסימן של הוספת
קישור  .זה יאפשר לכם להעתיק ולהדביק את
הקישור לאתר הרצוי .המילים להן הוספתם
היפר-קישור יהפכו לכחולות ,מה שיראה
לתלמידים כי ניתן ללחוץ עליהן ולהגיע לאתר
הרלוונטי) .לחצו על כל קישור על מנת לבדוק שהוא
עובד כראוי לפני שאתם שולחים את
הקובץ לתלמידים!
הוסיפו צילומי מסך ,תמונות ,מילים מודגשות,
קידוד לפי צבעים וכו' על מנת לעזור
ללומדים שלכם.
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הנה דוגמה למהלך שיעור ששלחתי לתלמידים שלי:

שיעור לכיתה ה' בתאריך 24/11

חלק  20 1-דקות

חלק  20 2-דקות

חלק  40 3-דקות

דיון על התגובות שלנו

מעבר על תוכן קודם

קריאה והבנה

נושא :מיהי קמילה האריס?

נושא :טריוויה על הנשיאות
האמריקאית

נושא :תכונות של מנהיגות

 .1קראו את שאלות הטריוויה ביחד עם
הקבוצה שלכם וענו עליהן.
 .2אנו נדון בתשובות הנכונות ביחד
ותוכלו לשנות את התשובות שלכם
במידת הצורך
 .1קראו ולמדו על סגנית הנשיא האריס
באמצעות המצגת
 .2כתבו  3שאלות שהייתם רוצים
לשאול את סגנית הנשיא  ,אם הייתם
מראיינים אותה.
כתבו את שאלותיכם כאן

 .3במידה ולא קיבלתם משוב
ממני ,עליכם לשלוח את
העבודה שלכם לכתובת המייל שלי
על מנת לקבל ציון

זמן ההגשה למטלת הפאדלט שנתתי הסתיים בתאריך  .20/11קיבלתי  16תשובות מכם,
ואני כל כך מתרשמת ממה שכתבתם!
אם עדיין לא עשיתם זאת:
 .1העלו תמונה של מישהו שלדעתכם מהווה מנהיג וכתבו לפחות סיבה אחת ללמה אתם
חושבים כך .כמו כן ,היו מוכנים להסביר את תשובתכם בעל פה.
 .2עשו "לייק" לתשובה של מישהו אחר וכתבו משפט שמסביר מדוע אהבתם את התמונה
שהוא בחר.
אתם יכולים להגיש את המשימה היום ולקבל ציון חלקי

 .1היכנסו לפאדלט ע"י לחיצה כאן
 .2נסתכל על התשובות של אחרים
וניתן משוב
 .3אם עדיין לא פרסמתם פוסט-
בבקשה הסתכלו על ההוראות מתחת!

תכנון שיעור
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רוטציה בקבוצות קטנות
רייצ'ל מוריסון
רייצ'ל מלמדת כיתה ב' בבית ספר יסודי הנמצא בפרבר של שיקגו ,במדינת אילנוי .היא שמשה במגוון תפקידים
בתלמ"א :מנהלת גיוס בשנים  ,2015-2019מורה בתלמ"א בשנים  2015-2019וכן מראשונות המדריכים הפדגוגיים
בשנים  2018ו.2019

-

מנת לתמוך בהם .בחרנו להשתמש בשעה הזו עבור רוטציה בקבוצות קטנות.

מהי רוטציה בקבוצות קטנות? מודל הרוטציה מתקיים במסגרת קורס או נושא ,ובמהלכו קבוצות התלמידים עוברות בין
תחנות למידה בהתאם ללוח זמנים מוגדר או החלטת המורה .בתחנות אלה יכולות להיות פעילויות כמו הוראה בקבוצה
קטנה ,פרויקט קבוצתי או הוראה פרטנית.

כיצד עושים זאת?
 כל התלמידים שלי נכנסים לפגישת  , Google meetונשארים עם מצלמות פתוחות בזמן שהם עוברים בתחנות.חילקתי את הכיתה לשלוש תת-קבוצות (באופן אקראי ,לא לפי רמה) .הקבוצה שבה הם נמצאים קובעת מה סדר התחנות
בו יעברו .הקבוצות לא צריכות להשתנות שכן סדר התחנות משתנה באופן יומי.

 ב Google Slideיש טיימר של  15דקות .כאשר מציגים את השקופית (לאחר שיתוף מסך עם התלמידים) ,הטיימריתחיל לפעול .ברגע שהטיימר מתחיל ,התלמידים מתחילים את התחנה הראשונה ברוטציה שלהם (בהתאם לקבוצה
שלהם ולסדר התחנות שנקבע להם) .התלמידים שלא נפגשים איתי עובדים על משימות אחרות ,אך עדיין נמצאים בחדר
הראשי של הפגישה.
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 בצד ימין של התמונה למעלה ,תראו משבצת בה כתוב "אני נפגשת עם ."...אלו הם קבוצות תלמידים קטנות שאיתםאני עובדת במהלך השיעור .הקבוצה שעובדת איתי נכנסת לחדר אחר בשיעור המקוון ,בזמן שהוקצה להם .אפילו בתור
תלמידים בכיתה ב' ,הם עושים עבודה נהדרת בלנווט אל תוך החדר הנפרד בזמן הנכון! בזמן של הקבוצה הקטנה ,אני
מספקת להם התערבות חינוכית נדרשת ,תכני העשרה או הערכות .זה תלוי בצרכים של הילדים שלי! הקבוצה שאני
עובדת איתה בכל יום משתנה בהתאם לצרכים שעולים בכיתה .אני דואגת לפגוש כל ילד /אחת לשבוע-שבועיים.

 ברגע שהטיימר מצלצל ,התלמידים יודעים שעליהם לעבור לתחנה הבאה ברוטציה .אני מתחילה את הטיימר מחדשוהם מתחילים לעבוד על המשימה החדשה.
למה להישאר עם מצלמה פתוחה?
אנחנו מבקשים מהתלמידים שלנו להישאר בחדר הכללי עם מצלמות פתוחות ,ממספר סיבות .זה מאפשר לנו לראות
שהם עובדים כמו שצריך על המשימה .זה גם עוזר לנו אם תלמיד שכח להיכנס לחדר שבו הם עובדים איתי -אני פשוט
יכולה לדבר בחדר הכללי ולהזכיר לו לבוא! כך אין לנו צורך להתקשר להורי התלמיד.
• הרוטציות השונות יכולות להיות כל דבר שאתם בוחרים ולהשתנות בהתאם לכיתה ,לרמה או למקצוע! לפעמים הם
עושים סדנת כתיבה ,מתאמנים על מילים ,משחקים משחק חינוכי ,עובדים על כרטיסיות ועוד .ניתן לעצב את המפגש
בהתאם לצרכי התלמידים שלכם.
• לא חייבים להשתמש ב .Google Classroomחלוקה לחדרים אפשרית גם בתוכנת זום.

שקופית לדוגמהClick here to access the rotation slide -

תכנון שיעור
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שימוש בהערכת עמיתים כמשאב וירטואלי
לינדסי שלדון
למידה לפי פרויקטים מהווה כלי פנטסטי עבור כיתה וירטואלית .עם זאת ,קיים צורך להשאיר את התלמידים מעורבים
ולאפשר להם להציג ולחלוק עם אחרים את עבודתם .הערכת עמיתים הינה שיטה שתאפשר לנו להשיג את מטרות אלה:
לאחר שסיימתם פרויקט ,שלחו לתלמידים תבנית של מחוון ,אשר בעזרתו יש להעריך את הפרויקט .לתלמידים יש אחריות
להעריך את עמיתיהם ולתת משוב לפרזנטציות בהן הם צפו .בקשו מהתלמידים לשלוח את ההערכות האלה בסוף כל
שיעור ,או להציג אותן באמצעות שיתוף מסך ,או פשוט להסביר בעל פה את ההערכה שלהם בנוגע למציג .גילינו כי לתת
לתלמידים את האחריות והפלטפורמה לתפקד כמעריכים ,העלתה את האיכות של העבודות שהוצגו וגם יצרה סביבת
למידה שיותר ממוקדת בלומד.
הערה :עודדו פרודוקטיביות ומשוב אובייקטיבי שמגובה בראיות ,ועודדו תלמידים להוסיף במשוב שלהם גם אמירה על
משהו שהם אהבו בפרזנטציה שהם ראו.

התהליך:
.1

השתמשו בוורד ,גוגל דוקס ,גוגל פורמס או אפילו בגיליון על מנת ליצור מחוון

.2

הציגו בפני התלמידים את המחוון כאשר אתם מציגים
להם את הפרויקט ,על מנת לאפשר להם להעריך את
עצמם בזמן שהם עובדים עליו.

.3

לפני תאריך ההגשה ,הזכירו לתלמידים שהציונים
והמשוב צריכים להינתן בהתאמה למחוון

.4

שתפו את המשוב באופן וירטואלי והראו לתלמידים
כיצד להגיב ישירות בתוך המסמך ,או אפשרו להם
לכתוב את המשוב על דף

.5

סכמו כל פרזנטציה בזמן שבו התלמידים יכולים למשב
זה את זה באופן ישיר.

.6

קחו את זה צעד אחד קדימה ,ותנו לתלמידים שכבר
הציגו לנהל את השיעורים האחרים שבהם יש
פרזנטציות .בחרו תלמיד אחד או קבוצה ,והודיעו
להם מראש מי הולך להציג באותו יום .התלמידים
יובילו את השיעור מבחינת ניהול הפרזנטציות
וההערכות ,ואילו אתם תתפקדו כמתווכים בשיעור
שמנוהל על ידי התלמידים.
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דוגמה למחוון הערכה בסיסי

דוגמה למחוון הערכה מתקדם
שם המציגים___________ :

•
•
•
•

שם הפרויקט_____________:

מידע על החיים של הדובר כן
כן
מדוע הדובר מפורסם
היכן ,איפה ומדוע הציטוט נאמר לא
ניתוח של המסר מאחורי הציטוט כן

הערות :הפרזנטציה הייתה מאד מיוחדת ואינטראקטיבית .נהדרת מבחינה ויזואלית .הם הכינו חידון קהוט,
אך זה לא עבד כמו שצריך.

תכנון שיעור

עבודה קבוצתית

קריטריונים

שליטה מצוינת

שליטה טובה

דרוש שיפור

תוכן

התייחסו באופן מלא
ומפורט לכל היבטי
המשימה
נקודות 25

התייחסו להיבטי
המשימה
נקודות 15

לא התייחסו לכל
היבטי המשימה
נקודות 10

מאורגנים באופן טוב
מאד
נקודות 10

מאורגנים באופן טוב
נקודות 7

לא מאורגנים
נקודות 3

גישה מקורית ,חכמה
ומושקעת שתפסה
את תשומת ליבו של
הקהל
נקודות 15

היה מעט גיוון או
בכלל לא .הייתה
קצת מקוריות ,אך
רוב החומר במצגת
הועבר בצורה בלתי
מקורית או פרשנית
נקודות 10

צפוי וחסר מגע של
משהו שונה .חזרתי
וכמעט ללא גיוון.
לא הושקעה אנרגיה
יצירתית בפרזנטציה
נקודות 5

שימוש בתוכן אישי

התייחס באופן מלא
מאד לכל ההיבטים
הרלוונטיים של
המשימה
נקודות 15

התייחס להיבטים של
המשימה
נקודות 10

לא התייחס לכל
היבטי המשימה
נקודות 5

שימוש בשפה

שימוש תדיר באוצר
מילים עשיר ומבנים
דקדוקיים מתקדמים
נקודות 15

שימוש חלקי באוצר
מילים עשיר ומבנים
דקדוקיים מתקדמים
נקודות 10

שימוש מועט/חסר
באוצר מילים עשיר
ומבנים דקדוקיים
עשירים
נקודות 5

דיבור שוטף

מאד שוטף
נקודות 10

שוטף לרוב
נקודות 7

הססן
נקודות 3

דיוק

לא היו טעויות
נקודות 10

היו מעט טעויות
נקודות 7

היו הרבה טעויות
נקודות 3

 25נקודות

ארגון
 10נקודות

יצירתיות
 15נקודות

עבודה אישית

19

 15נקודות

 15נקודות

 10נקודות

 10נקודות

סה"כ
נקודות 100

94%
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הקלטת מסך עם תוסף Screencastify
ג'וני לוין
ג'וני מלמד כיום אנגלית בתיכון גולדווטר באילת ,כחלק מהתוכנית השנתית של תלמ"א .הוא לקח חלק בתוכנית
הקיץ של תלמ"א בבן שמן ,בשנת .9102

העברת מידע באמצעות סרטונים ,הפכה להיות כלי הכרחי
בהפיכת הכיתה שלי .זה מאפשר לתלמידים למידה עצמאית
בקצב שלהם ,ובאופן קסום משחרר אותי לטפל בבעיות
שצצות או לספק הוראות דיפרנציאליות.
בכל פעם שאני מרצה לתלמידים ,בין אם אני מלמד מרחוק
או באופן פיזי ,אני תוהה אם אולי זה יכול להיות מוסבר יותר
טוב באמצעות סרטון .בעוד שיוטיוב (או בריינפופ ,או סרטוני
 ) Tedמלאים בתכנים נהדרים שמועברים על ידי מחנכים או
מומחים שונים ,לפעמים אני פשוט רוצה (או צריך) להקליט
תוכן שנותן לתלמידים שלי בדיוק מה שהם צריכים.

שלב  2-התחילו להקליט
.1

לחצו על האייקון הוורוד על מנת לפתוח את
האפשרות להקליט

.2

בחרו מה ברצונכם להראות בסרטון :דף אינטרנט ,את
שולחן העבודה שלכם או מצלמת רשת בלבד:
א .וודאו כי המיקרופון פועל וכי אתם
רואים שהקו הירוק זז (אחרת הסרטון
שלכם יהיה מושתק)
ב .הטמיעו את המצלמה אם ברצונכם
שיראו אתכם בזמן שאתם מדברים
ג .לחצו על עוד אפשרויות :על מנת לכלול
את הסאונד של המחשב ,יכולת לקשקש על
המסך ,או ספירה לאחור לתחילת ההקלטה

.3

לחצו על כפתור ההקלטה הכחול!

בעוד שישנם הרבה כלים שניתן לבחור מהם ,אני אדריך
אתכם כיצד להשתמש ב -Screencastifyכלי שיש לו מספיק
משאבים חינמיים שיעזרו לכם להתחיל.
אני מקווה שזה יעזור לכם להתחיל!
עבודה מקדימה -במידה ואין לכם ,התקינו את התוסף
של דפדפן כרום (עליכם לעשות זאת רק פעם בכל מחשב)

הוראות רשמיות לשימוש בתוסף
.1

וודאו כי הינכם משתמשים בגוגל כרום

.2

היכנסו ל /https://www.screencastify.com

.3

לחצו על כפתור Add to chrome :

.4

לחצו על האייקון הוורוד על מנת לפתוח את התוסף

.5

היכנסו לחשבון הגוגל שלכם
רמז :סמנו את הריבוע על מנת לשמור
סרטונים באופן אוטומטי בגוגל דרייב

.6

תנו לתוסף גישה למצלמה ,מיקרופון ויכולת לקשקש
לכתוב על המסך

.7

בחרו את התפקיד שלכם :מחנך או משהו אחר

תכנון שיעור

חלק  3-טיפים וטריקים להקלטה
צפו בסרטון הזה בכדי לראות דוגמאות לכלי כתיבה על
המסך ופקודות בתוך הסרטון (להתחיל מחדש ,לעצור וכו')

חלק  4-מה לעשות כאשר סיימתם להכין
סרטון?
אתם יכולים לשנות את השם של הקובץ ,לשמור אותו
בגוגל דרייב או ביוטיוב ,להוריד את הקובץ ולשלוח את
הקישור אליו.

לחצו כאן על מנת לצפייה בסרטון הדגמה

הדרך הכי טובה ללמוד היא בהתנסות .אך ,אם אתם רוצים
ללמוד עוד -צפו בסרטוני ההדרכה האלה שיעזרו לכם
לשלוט היטב בכלי הזה ,או בצעו את קורס ההסמכה שיהפוך
אתכם למומחים (הקורס מבית .)Screencastify

21

22

תכנון שיעור

השתמשו בטיימר!
הצוות הפדגוגי של תלמ"א
שימוש בטיימרים בכיתה שלי ,מהווה את אחת השיטות
האהובות עליי לשמור על מעורבות התלמידים שלי בזמן
שהם עובדים על משהו ,או פשוט במהלך היום על מנת
לוודא שכולם בכיוון הנכון .הטיימרים מסייעים תלמידים
שלי ללמוד ניהול זמן ולקחת בעלות על הלמידה שלהם.
טיימרים בכיתה גם מהווים דרך מעולה ומרומזת עבור
מורים לחזק את ניהול הכיתה שלהם .הגדרת פרקי זמן
עבור כל פעילות עוזרת לגייס תלמידים ,בכך שהיא מאותת
להם שיש תוכנית מוגדרת לשיעור .בנוסף ,זה יכול לעזור
לתלמידים לעבור בצורה יותר חלקה בין פעילות לפעילות.
לדוגמה ,כאשר עליהם לעבור מאיסוף חומרים עבור פעילות
קבוצתית ,אל עבודה אישית או בקבוצה קטנה.
בשיעור ,התלמידים זזים באופן קבוע ממקום למקום בתוך
הכיתה או בית הספר ,מה שעוזר לשמור על העניין שלהם.
בכיתה וירטואלית ,הדבר הזה נהיה יותר מאתגר .על מנת
להילחם בשעמום בזמן שיעור בזום ,אני עוזר לתלמידים
להתרכז על ידי שיתוף מסך שבו אני מקרין סרטון של טיימר,
או טיימר מתוך אתר אינטרנט .בעזרת הסרטונים האלה,
התלמידים שמים לב ויודעים כמה זמן נשאר לכל חלק של
השיעור.

רעיונות למתי כדאי להשתמש בטיימר:

-

-

ניהול כיתה
חימום
כאשר המורה רוצה להקנות לתלמידים את היכולת
למדוד זמן לעצמם
משימות/פעילויות מוקצבות בזמן
לסמן שעכשיו יש מעבר (במיוחד כאשר ישנם שינויים
מתוכננים מראש)
פרזנטציות של תלמידים
זמן קריאה
עבודה קבוצתית/תחנות
משחקים

אתם יכולים למצוא הרבה סוגים שונים של טיימרים מקוונים,
שאותם ניתן לשלב במצגות או בכיתה וירטואלית .הנה
כמה דוגמאות:

סרטוני טיימרים בגוגל/יוטיוב:

תחת הקטגוריה של סרטונים בגוגל או ביוטיוב את הזמן
הרצוי לכם ,ביחד עם המילה  Timerובחרו את הסרטון
המתאים לכם .למשלminute timer 5 :

https://youtu.be/xTczn5RUgnk

טיימרים מקוונים באתר – Classroom Timers
אתר המציע מגוון של טיימרים שניתן לבחור מהם https://
/www.online-stopwatch.com/classroom-timers

תכנון שיעור
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פחות זה יותר
עדינה כתריאל
עדינה מלמדת כיתות ז' עד יב' בבית הספר צרעה בירושלים .היא הייתה מנטורית בתוכנית הקיץ של תלמ"א
בשנת .2019

בין אם מלמדים מרחוק או לא ,הגדרת מטרות היא אחת מהחלקים הכי חשובים בתכנון שיעור .לפעמים ,ניתן להשפיע
הכי הרבה על התלמידים שלנו על ידי התמקדות במטרה אחת פשוטה ,שכל תלמיד יכול להשיג אותה .זה יעיל במיוחד
עם תלמידים יותר חלשים ,שהביטחון העצמי שלהם יכול לעלות בעקבות הצלחה.
נסו לחלק את השיעור לחלקים מאד קטנים ומוגדרים .חלק כזה או אחר של השיעור לא צריך להתבסס על ידע קודם,
ועליו להיות מאד פשוט להשגה .כך עושים זאת:
•

בדקות הראשונות של השיעור ,למדו את התלמידים משהו קטן שעליהם לתרגל .זכרו ,זה חייב להיות משהו קצר
ותמציתי ככל האפשר.

•

כעת ,הסבירו להם את המשימה .באופן אידיאלי ,רצוי שהמשימה תאפשר להם הבעה עצמית ,כך שאפילו אם כל
העבודות מאד דומות אחת לשנייה -יש בכל אחת מהן משהו ייחודי שקשור לתלמיד.

•

השלב הבא הוא לתת להם לעבוד! אפשר לחלק לחדרים או לקיים שיחות פרטניות על מנת לסייע לתלמידים.

•

לבסוף ,תנו לכמה שיותר תלמידים לספר על העבודה שעשו .זהו החלק הכי חשוב של השיעור -לתת לתלמידים
להביע את עצמם ולהראות שלקחו אחריות על הלמידה שלהם.
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הבסיס של Pear Deck
מולי מייקל
מולי היא מורה לחינוך מיוחד בכיתות ט' עד יב' בצ'יקו ,קליפורניה .היא השתתפה בתוכנית הקיץ באשקלון בשנת
 ,2018ובתוכנית השנתית במצפה רמון ב.2018-2019

כמורה לחינוך מיוחד ,ראיתי איך המורים של הכיתות הרגילות משתמשים ב Pear Deckבמהלך השיעורים שלהם .בבית
הספר שלי ,אנו משתמשים בזה גם בישיבות הצוות .זוהי דרך קלה ומהנה ליצור מצגות אינטראקטיביות שעוזרות לשתף
את הקהל.

מה זה ?Pear Deck

 Pear Deckזוהי אפליקציה אדירה שהופכת שקופיות מצגת רגילות (כמו  )Google Slidesלפעילות אינטראקטיבית עבור
התלמידים .זה מאפשר לתלמידים להיות מעורבים באופן משמעותי ופעיל ,לבדוק הבנה ולהעריך רמת שליטה בחומר.

כיצד להוריד את האפליקציה?

ניתן להוריד את  Pear Deckכתוסף ל ,Google Slidesבאמצעות הצעדים הבאים:
פתחו את המצגת של Google Slides
.1
 .2לחצו על תפריט  Add- onsואז על Get Add- ons
 .3חפשו את  Pear Deckולחצו על הכפתור הכחול Free +
 .4טענו את תפריט הצד של Pear Deck

דרך השימוש

כך האפליקציה עובדת עם התלמידים שלכם:
.1
.2
.3
.4

פגשו את התלמידים בשיעור המקוון דרך סקייפ ,זום Google Meet ,או .Microsoft Teams
שתפו מסך המציג את המצגת האינטראקטיבית של Pear Deck
התלמידים נכנסים למצגת דרך דף עמוד נפרד במחשב או בטלפון שלהם.
התלמידים עוקבים אחרי המצגת ומבצעים את המשימות המופיעות בשקופיות .אתם מסבירים כל שקופית במצגת
דרך שיחת הווידאו.

פעילויות שניתן לעשות עם האפליקציה
.1
.2
.3
.4
.5

לשאול תלמידים מה הם כבר יודעים
לשאול תלמידים אם הם מוכנים לעבור הלאה
לבקש מתלמידים לספר מה הם למדו בשיעור
לבקש מתלמידים לסדר פריטים בסדר הנכון
בשיעור של שפה זרה ,לבקש מתלמידים לתרגם משפט באמצעות שקופית טקסט.

לעוד מידע ורעיונות ,היכנסו ל:

/https://ditchthattextbook.com/20-ways-to-use-pear-deck-to-engage-students

תכנון שיעור
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קלפי פרידה
הצוות הפדגוגי של תלמ"א
ללא קשר לסוג הכיתה ,זה יכול להיות קשה לאסוף בחזרה לתלמידים לכמה דקות אחרונות של היום ,אחרי שהם עבדו
לבד או בקבוצה .בשיעור פיזי ,מדובר על מבולגן ורועש (ארגון הציוד ,לוודא שיש לכולם את מה שהם צריכים ,לענות
על שאלות) .בלמידה מרחוק ,זהו אתגר כי התלמידים נמצאים בבית שלהם ,בחדרים וירטואליים שונים ,או עובדים על
משימות באופן א-סינכרוני.
עם זאת ,אתם לא רוצים להשאיר את היום ללא סיכום מסודר .אתם רוצים סגירת מעגל ,מעין משהו שעוטף את כל היום
שהיה .ברגעים האחרונים של היום ,לכם ולתלמידים יש הזדמנות לבדוק הבנה ,להרהר על מה שנלמד ,לסגור קצוות
פתוחים או לוודא שכולם מוכנים לשיעור הבא .התלמידים מקשרים מאד בין הדקות האחרונות של היום לבין התרבות
של הכיתה שלכם.
כמובן ,אם אתם עובדים על נושא או שיעור ספציפי ,אתם יכולים לחזור או להזכיר לתלמידים את החומר שהם למדו.
עוד דרך לסגור את היום ,במיוחד עם תלמידי יסודי ,היא באמצעות קלפי פרידה .למעשה ,אתם מחזירים את התלמידים
לכמה דקות אחרונות של סיכום יום ,שבהן כולם אומרים להתראות אחד לשני בצורות שונות .ניתן להתאים את זה
גם לתלמידים יותר בוגרים על ידי שימוש בתנועות פרידה (כמו למשל לחיצת יד סודית) ,או שיר סיום שיעור המלווה
במסיבת ריקודים קצרה.

דוגמה למצגת של קלפי פרידה (ניתן גם להדפיסם על בריסטול):

https://docs.google.com/presentation/d/1HXkrXi5IXCU1ezVdbdotf08kapD6Zl7oabpoGzNKrzU/
edit?usp=sharing

איך לעשות זאת עם תלמידי יסודי:
.1
.2
.3

אספו חזרה את התלמידים בזמן מוגדר של היום .וודאו כי הם מבינים שהזמן הזה הוא קדוש עבורם לפני שהם
הולכים הביתה/יוצאים מהשיעור הווירטואלי.
הציגו את המצגת עם קלפי הפרידה השונים ,או הראו להם קלפי פרידה שהכנתם .אתם יכולים להראות אחד,
שניים או את כל הקלפים.
עברו בין הקלפים השונים ותנו לתלמידים לצעוק אותם אחד לשני .אם התלמידים רוצים ,הם יכולים להיפרד
מתלמיד ספציפי .למשל ,אם סטייסי רוצה להיפרד מדניאל ,או עידו רוצה להיפרד משי וכן הלאה ,עד שכל אחד
אמר להתראות לפחות פעם אחת (אפילו למורה).

רעיונות לשירים המתאימים לגילאים יותר בוגרים:

Bye Bye Bye- N-SYNC
On the road again- Willie Nelson
Hit the road Jack- Ray Charles
So Long, Farewell- Sound of music
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משנה רקע -משנה מזל?
עדינה כתריאל
עדינה מלמדת כיתות ז' עד יב' בבית הספר צרעה בירושלים .היא הייתה מנטורית בתוכנית הקיץ של תלמ"א
בשנת .2019

במהלך הלמידה מרחוק ,התלמידים נכנסים ויוצאים משיעורי זום שונים .זה יכול להיות מאד מונוטוני! דרך
אחת להתחמק מהשעמום שנוצר עקב המעברים בין פגישות הזום ,היא לגרום לשיעורים שלך לבלוט ,כך
שהם באופן קבוע יפתיעו את התלמידים.
השיטה הזאת פשוטה :בכל פעם שאתם פוגשים קבוצה מסוימת של תלמידים ,שנו את הרקע של הזום שלכם.
אתם יכולים לפתוח את השיעור בלתת לתלמידים לנחש מדוע בחרתם את הרקע הספציפי הזה .הרקע יכול
להיות קשור לחומר הנלמד או לא .הוא יכול להיות קשור לתרבות הפופ ,כמו סרט שבדיוק יצא לקולנוע ,או
משהו אקראי שהמורה אוהב או אפילו לא אוהב .זה פחות משנה מה הרקע הנבחר ,ויותר שזה יהיה משהו
בלתי צפוי שיעורר סקרנות.
ככל שתתנו לתלמידים להמשיך לנחש ,אתם תצליחו להגביר את המוטיבציה שלהם להתחבר בזמן לשיעור
ואפילו להגביר את המעורבות שלהם ,ממש החל מתחילת השיעור.
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נוכחות בזום/פלייליסט כיתתי
שריל נייוויץ'
שריל מלמדת אנגלית בחטיבת ביניים בירושלים .היא לימדה בתוכנית הקיץ של תלמ"א ב.2019

בכיתה פיזית ,בדיקת נוכחות מאפשרת לכם לתקשר עם כל תלמיד ,גם אם לזמן קצר .תרגמתי את בדיקת הנוכחות
לסביבת הזום ,על ידי כך שאני מבקשת מכל תלמיד לכתוב את שמו בצ'אט כאשר הוא מתחבר לשיעור .אני שומרת את
הצ'אט וכך יש לי תיעוד של הנוכחות.
ברגע שרוב התלמידים נכנסים ,אני פונה לכל אחד מהם כדי לוודא שהמצלמה שלהם פתוחה ושהם איתי .לפעמים אני
מזיזה את חלונות הזום ,כך שהתלמידים שפחות מעורבים יהיו בטווח הראייה שלי ,ואוכל לשים לב אליהם ביתר קלות.
כבונוס לתלמידים שנכנסו לפני הזמן/בדיוק בזמן -אני בוחרת תלמיד אחד ושואלת לאיזה שיר הוא מאזין בימים אלה.
את השיר הזה אני משמיעה לכולם באמצעות שיתוף המסך .לאחר כמה שבועות ,אני הופכת את כל השירים ששמענו
לפלייליסט (רשימת השמעה) באפליקציית ספוטיפיי ושולחת אותה לכל הכיתה .התלמידים ממש נהנים מזה ,וזה עוזר
לכיתה להרגיש יותר ביחד אפילו שכל אחד מחובר דרך המחשב שלו.
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מתן דוגמה אישית לנורמות בזום
לינדסי שלדון
סקירה כללית:
נמאס לכם ממצלמות כבויות ,איחורים ,חוסר תגובה או
התנהגות פרועה של קבוצת תלמידים וירטואלית? לא היה
נמאס מזה אם גם אתם הייתם מתנהגים ככה? הגיע הזמן
לתת דוגמה אישית להתנהגות בלמידה מרחוק ,ולקיים
דיון כיתתי על הציפיות והנורמות החברתיות הרצויות
בכיתת הזום שלכם .הגיע הזמן לקצת משחק .חברה שלי
והמורה -השותפה שלה סיפרו לי לאחרונה על מתיחה שהן
עשו לתלמידים שלהן .ככה זה קרה:
החברה שלי והתלמידים חיכו בזום לתחילת השיעור.
המורה -השותפה לא נכנסה לשיעור ,ולכן החברה שלי
דיברה עם התלמידים במשך מספר דקות ואז התחילה את
השיעור" .אני בטוחה שהיא תיכנס בקרוב ,אל תדאגו".
לבסוף ,המורה -השותפה נכנסה .אך ,להפתעת כולם ,היא
הייתה מבולגנת לגמרי! המורה שבדרך כלל הייתה דייקנית
ומאורגנת -הייתה עם שיער מפוזר ,פיג'מה ובאופן כללי
מאד מבולגנת .היא נכנסה בסערה לשיעור ואמרה "אלוהים,
תלמידים ,אני ממש מצטערת על האיחור ,לא התעוררתי
בזמן ,מה אנחנו עושים היום? מה פספסתי?" .החברה
שלי והאחרים ניסו באופן רגוע להסביר איפה הם עצרו
ואפילו לשאול את המורה אם היא בסדר .הם ניסו להמשיך
את השיעור כרגיל ,אך המורה-השותפה המשיכה להתנהג
כאילו היא לא יודעת מה קורה וכיצד לנהל את השיעור כמו
תמיד .היא אפילו העמידה פנים שהיא איבדה את הטלפון
שלה או את החומרים לשיעור .היא אפילו שפכה משהו על
השולחן ומיהרה לנקות אותו בטירוף .לבסוף ,תלמיד אמר:
"אני חושב שזו בדיחה."?...
כולנו בני אדם וכולנו מתעוררים מאוחר מידי לפעמים.
בתקווה ,לא אחרי שהשיעור כבר התחיל .כמחנכים ,אנחנו
מתנהגים כראוי ומנסים להיות מקצועיים ומאורגנים עבור
התלמידים שלנו .עם השינוי שהתרחש בשגרה שלנו במעבר
מלמידה פרונטלית ללמידה בזום ,הקווים בין הנוחות של
הבית לבין הציפיות של סביבת למידה טובה נהיו מטושטשים.
עלינו להיות מודל לחיקוי בנוגע לציפיות האלה ,ולתת
לתלמידים פלטפורמה ללקיחת אחריות על סביבת הלמידה
הווירטואלית שלהם .אולי מתיחה קטנה יכולה לעורר את
הדיון הזה? דבר אחד בטוח :זה יתפוס את תשומת הלב
של כולם.

התהליך:
.1

שיטת החבר -אם אתם מחנכים כיתה בזוג ,בקשו
מהשותף/ה שלכם להוביל את הדרך .אם לא ,בקשו
מחבר או קולגה להתחיל את השיעור עבורכם .בקשו
מהם להסביר לכיתה שאתם תתחברו בקרוב .הם
יכולים לעזוב ברגע שאתם מגיעים.

.2

תתפרעו! האם לא כל המורים הם שחקנים? אתם
יודעים מה לעשות .תנו למראה הכי לא מוכן שלכם
לבלוט .הרעיון הוא לגרום לתלמידים להרגיש שאתם
לא מוכנים ללמד או לקחת את התפקיד שלכם ברצינות
כמובילי הכיתה.

.3

חכו ...שהתלמידים שתמיד אומרים את מה שהם
חושבים יקלטו שהכל זה בעצם הצגה .אם זה לא קורה,
בחרו את הרגע הנכון וסדרו את השיער שלכם ,היכנסו
לאנרגיה הנכונה של הוראה וחזרו להיות עצמכם.

4

קיימו דיון -שאלו את התלמידים :מה חשבתם
שקורה? איך הרגשתם? כיצד מורה צריך להתכונן ב

.5

קבעו נורמות חדשות -היעזרו בתלמידים על מנת
לקבוע את הנורמות של הכיתה .צרו מסמך Google
 Docsאו רשמו הכל על פתק ושתפו זאת עם כולם-
"הנה מה שהתחייבנו אליו ככיתה שהולכת קדימה".
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משחק 'מצלמה פתוחה -מצלמה סגורה'
אליס הודג'ס
אליס מלמדת מתמטיקה בחטיבת ביניים בפורטלנד ,במדינת אורגון .היא השתתפה בתוכנית השנתית של תלמ"א
במצפה רמון בשנת .2017

בזמן למידה סינכרונית ,עצם העובדה שתלמידים לא מדליקים מצלמה יוצרת כמה בעיות .המורה לא יודע האם הם
באמת נוכחים ,כיצד הם מרגישים או האם הם מבינים את החומר הנלמד.
הנה משחק שניתן לשחק בתחילת השיעור ,או כחלק מפעילות פתיחה ,שיעזור לתלמידים להרגיש יותר נוח לפתוח
ומצלמה וגם ללמוד יותר אחד על השני.

כך משחקים:
צעד :1

בקשו מכל התלמידים לכבות את המצלמה שלהם

צעד :2

שאלו את הכיתה שאלה" :פתחו את המצלמה שלכם אם ."...אם השאלה הזאת רלוונטית לתלמידים שלכם,
הם יפתחו את המצלמה .תנו להם הזדמנות לשתף דברים שקשורים לשאלה .הם יכולים לספור כמה מצלמות
נדלקו ,מי ענה באופן דומה או לתת עוד פרטים.

צעד :3

לאחר שתלמידים שיתפו ,חזרו למצב שבו כל המצלמות כבויות

צעד :4

לאחר  10-15שאלות ,אפשרו לתלמידים גם לשאול שאלות אחד את השני

שאלות לדוגמה:
פתחו את המצלמה שלכם אם...
...יש לכם אחות
...יש לכם אח
...יש לכם חיית מחמד
 ....אכלתם ....לארוחת הבוקר
...אתם אוהבים גבינה
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אבן ,נייר ומספריים
אליס הודג'ס
בפלטפורמה של למידה מקוונת ,זה יכול להיות מאתגר לבנות קהילת למידה וליצור סביבה מפעילה ומהנה דיה ,שבה
התלמידים ירגישו ביטחון והתלהבות ללמוד .שימוש במשחקים יכול לעזור ליצור מרחב למידה רגוע ,שבו התלמידים
יכולים לשתף ברעיונות ולהשתתף באופן יותר מלא בלמידה ,ובנוסף גם לעודד אותם לקחת אחריות על הלמידה .משחקים
גם יכולים לבנות יחסי ידידות בין תלמידים ולטפח סביבת למידה פרודוקטיבית.

כיצד לשחק:
בספירה של  ,3השחקנים יכולים להציג אחת מתוך שלוש תנועות :אבן ,נייר או מספריים
אבן מנצחת מספריים
מספריים מנצחים נייר
נייר מנצח אבן
צעד :1

בקשו מכל הכיתה להדליק מצלמות .בחרו "אלוף" אחד שאותו כולם צריכים לנצח .אצלי בדרך כלל המורה
מתחיל ,ואחרי כמה סבבים נותן גם לתלמידים לשחק.

צעד :2

בספירה של  ,3כל הכיתה מראה את אחת מהתנועות .אם תנועה שתלמיד עשה מנצחת את התנועה שלך ,הם
יכולים להישאר עם מצלמה פתוחה .אם הפסידו -עליהם לכבות את המצלמה .המשיכו כך עד שרק מצלמה
אחת נשארת פתוחה .מי שנשאר עם מצלמה פתוחה הוא ה"אלוף" שנגדו כולם ישחקו בסיבוב הבא.
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זה מזכיר לי...
הצוות הפדגוגי של תלמ"א
כאשר התלמידים שקטים במיוחד ואתם רוצים שיהיו יותר מעורבים בשיחה ,או אם אתם רוצים "לשבור את
הקרח" ,המשחק הזה יגרום להם לדבר! ניתן להשתמש בו לפני השיעור כפעילות פתיחה ,כהפסקה באמצע
השיעור או כדרך לסכם את היום .מטרת המשחק היא לוודא שלאורך כל הזמן יש מישהו שמדבר ,על מנת
שהטיימר לא יגמר.

כיצד לשחק:
.1

הכינו טיימר של  60שניות .בחרו אחד מכאןhttps:// :
www.online-stopwatch.com/classroom ./timersשתפו את המסך שלכם כך שהתלמידים

.2

תלמיד אחד מתחיל לדבר .הוא יכול לדבר על כל נושא
(סיפור ,טיול וכו') או משהו שעובדים עליו בכיתה
(עבור תלמידים יותר בוגרים -עדיף לקבוע כללים
ברורים למשחק על מנת שלא ישתפו במשהו בלתי
הולם).

.3

לפני שהטיימר נגמר ,תלמיד אחר חייב לדבר ולהגיד
"זה מזכיר לי את"...
א .לדוגמה ,אם התלמיד הראשון מדבר
על טיול שמשפחתו עשתה בפלורידה,
התלמיד הבא בתור יכול להגיד " זה מזכיר
לי את הפעם שנסעתי לטייל ב."....
ב .עליהם למצוא קשר לסיפור לו הם
מקשיבים ,אפילו קשר חלקי או מצחיק,
על מנת שהמשחק ימשיך לזרום.

.4

כאשר התלמיד הבא מתחיל לדבר ,אפסו את הטיימר
חזרה ל 60שניות

.5

אם הטיימר נגמר ,אתם יכולים להתחיל מחדש את
המשחק או לסיימו .תלוי בכיתה שלכם.

טיפים/רעיונות:
-

הפעילות הזאת עובדת היטב בקבוצה של בערך 10
תלמידים ,שכן זה מבטיח שכולם יוכלו לדבר .אתם
אפילו יכולים לבחור תת קבוצה בתוך הכיתה שידברו
ראשונים ,קבוצה אחרת תדבר אחריהם וכן הלאה עד
שכולם קיבלו תור.

-

הפעילות הזו יכולה לעבוד כאשר בונים סיפור של
כיתה .בתוך זמן של  60שניות ,תלמיד נוסף צריך
להוסיף עוד חלק בסיפור.

-

ניתן לשחק בפעילות הזו בכל שפה!

יראו את הטיימר.
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סמלי משימות
אמילי קרוז
אמילי מלמדת אנגלית בחטיבת הביניים והתיכון של כפר הנוער בן שמן .היא משתתפת בתוכנית השנתית של
תלמ"א לשנת .2020-2021

מתלמידים צעירים ועד תלמידי תיכון ,עזרים ויזואליים
בכיתה הם בעלי חשיבות גבוהה .לא רק כדי לזכור מידע ,אלא
גם בשביל להתנהל בשגרה ובניהול הכיתה .מורים אוהבים
את היכולת של עזרים ויזואליים במתן הוראות בכיתה,
בגלל שהם מעודדים תלמידים ליצור הקשרים בין פיסות
מידע ,להפנים במהרה חומר לימודי וכן היותם תומכי זיכרון.

רעיונות לשימוש בסמלים:
•

בכיתה שלי ,אנחנו משתמשים בסמלי משימות לא רק
כתזכורת למה התלמידים צריכים לשיעור ,אלא גם למה
עליהם לעשות בכל זמן נתון .הסמלים האלה יעילים כי
בעזרתם התלמידים לא צריכים כל הזמן לשאול שאלות
במהלך היום" :מה אני צריך?" או "מה אנחנו עושים?"-
הסמלים נותנים להם בעלות ועצמאות להשלים פעילויות.
הם גם משמשים ככלי לעיצוב התנהגות ,שעליו המורה יכול
להצביע כדי להזכיר לתלמידים מה מותר או אסור לעשות.

 עיפרון מחברת ספר לימוד מספריים -דבק

כיצד לעשות זאת:
•

בחרו סמלים שיכולים לשמש במגוון שיעורים
ופעילויות ,ושבהם ניתן להשתמש בעקביות .הדפיסו
את הסמלים או צרו שקופיות שניתן לגזור ולהדביק
בקלות לתוך פעילות.

•

לפני השיעור ,הזכירו לתלמידים באלו סמלים תשתמשו
ביום/בשיעור .זה יכול להיות בשיעור פיזי או מקוון.

•

אם התלמידים סוטים מהמשימה או לא בטוחים מה
מצופה מהם ,פשוט הצביעו על הסמלים כדי להזכיר
להם.

מה צריך לשיעור?

•

מה עליכם לעשות:

 לדבר לקרוא לכתוב להקשיב לשבת במקום לפתוח מחשב -לפתוח מצלמה
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מה אסור לעשות:
 להשתמש בטלפון הנייד -לאכול

•

לוח זמנים:

•

תזכורות:
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משחקי 'חפש את המטמון' מקוונים -מותאמים לפי רמה
תמרה מרווין
תמרה היא מורה קנדית המלמדת אנגלית בחטיבת הביניים והתיכון בעין-גדי .היא גם לימדה אנגלית ביסודי
בארצות אחרות בעולם.

חפש את המטמון היא פעילות שבה המורה מכין רשימה של
חפצים ספציפיים או קטגוריות ספציפיות שאותן התלמידים
צריכים למצוא ,להשיב ולשתף עם הכיתה .משחקי חפש
את המטמון הם דרך נהדרת להתאמן על אוצר מילים נלמד,
ולוודא את ההבנה שלהם בנוגע לאוצר המילים/התוכן.
הפעילות הזאת יכולה להתקיים כחלק ממגוון תחומי ידע.
זוהי דרך נהדרת לגרום לתלמידים לזוז ,מה שעוזר לתלמידים
היותר תזזיתיים להישאר מרוכזים .התלמידים יסכימו להיות
יותר פעילים ולהשאיר את המצלמה שלהם פתוחה כאשר
יש להם תמריץ להשתתף ,כמו למשל פעילות הפעלתית
או תוספת לציון הכללי שלהם בעקבות תשובות נכונות.

כללים:
כמו בכל פעילות ,חשוב להסביר לתלמידים את הציפיות
מהם לפני שמתחילים .וודאו שאתם עוברים על הכללים לפני
תחילת המשחק בכדי להבטיח את הבטיחות של התלמידים,
ושהם לא הורסים שום דבר בבית שלהם או בכיתה .הנה
כמה כללים בהם אני השתמשתי על מנת לוודא שהמשחק
זורם באופן חלק:
•
•
•
•
•

החפץ שמביאים חייב להיות משהו קטן שניתן לסחוב
החפץ לא יכול להיות שביר
אין להסיר דברים מהקירות
אין לרוץ עם גרביים על רצפה חלקה (להציע שישימו
נעליים או ילכו יחפים)
וודאו כי אתם מסירים או מנתקים את האוזניות ,על
מנת שתוכלו לשמוע את ההוראות.

.3

שיתוף בחפץ שהובא :בהתאם לרמת האנגלית,
הילדים יכולים לשאול "מה מצאת?" ומי שעונה,
יצטרך להשתמש באנגלית שלו על מנת להסביר מה
הוא הביא .עליהם להשתמש בתבניתA____ is" :
 "greenאו " ."A…. starts with the letter Mאם
התלמידים לא יודעים לשיים את החפצים שמצאו,
הם יכולים להשתמש בתבנית כמו " "This is bigאו
"."This is green

.4

לבצע שוב :לאחר שכמה תלמידים הראו את
החפץ שלהם ,יש לחזור על המשימה עם חפץ
אחר שיש לחפש.

שימו לב :אם אתם מבקשים למשל להביא משהו בצבע
צהוב ,ייתכן והתלמידים יביאו חפצים שונים בצבע זה ,אך
כל עוד הם הביאו משהו צהוב -זוהי תשובה נכונה .וודאו
כי אתם נותנים הוראות ברורות ושהתלמידים יודעים מהו
נושא הפעילות.

נושאים אפשריים:
•
•
•
•
•

כיצד לקיים 'חפש את המטמון'
באופן מקוון:
הפעילות הזאת יכולה להיות מותאמת לגילאים ורמות
שונות באנגלית .אל דאגה -בכל אחד מהנושאים ,הפעילות
תהיה דומה .המטרה היא שהתלמידים ימצאו משהו בבית
שקשור לרמז הניתן.
.1

שומעים את הרמז :בקשו מהתלמידים למצוא משהו
בבית שלהם .היו עקביים בניסוח שלכם ,למשל שימוש
במשפט כמו "מצאו והביאו אלי משהו ש "...או "לכו
להביא משהו ש."...

.2

החיפוש :לתלמידים יש דקה או שתיים לחפש ולהביא
חפץ .החפצים צריכים להיראות היטב במצלמה על
מנת שיחשבו כתשובה נכונה.

•
•

צבעים
אות פותחת (דברים שמתחילים עם האות)...
מודעות פונולוגית -משהו ש מתחיל/נגמר/יש לו
את הצליל...
שמות תואר :ארוך ,קשה ,קטן ,גבשושי( ...מעולה
למדעים!)
משהו שהכי אוהבים :צעצועים/אוכל/חולצות/
ספרים וכו'
לפי נושאים של אוצר מילים (בגדים/אוכל/
חפצים בכיתה)...
משהו שמתחרז עם המילה Cat (Bat, Hat, Mat)/
)Look (Book)/Man (Pan, Can, Fan
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בעיות שעלולות לצוץ:
•

•

•

התלמידים לא ישמעו אתכם :אם אתם חווים קשיים
טכניים וחלק מהתלמידים לא יכולים לשמוע אתכם,
אני מציע לכתוב את החפץ שיש להביא בצ'אט על
מנת שיוכלו לקרוא.
"אין לי משהו להביא"  :התלמידים עלולים לבחור
במוצא הקל ולהצהיר שאין להם משהו בבית שמתאים
לרמז .וודאו כי הרמז שנתתם הוא מעורפל מספיק
בכדי להבטיח שכל אחד יכול למצוא משהו מתאים.
אולי לא יהיה להם משהו שמתחיל למשל באות ,Q
אבל יהיה להם משהו שמתחיל באות  .Bהם גם יכולים
לצייר את החפץ אם באמת אין להם משהו מתאים
להביא (אולי אין להם כרגע בבית את המאכל האהוב
עליהם ,אבל הם כן יכולים לצייר אותו).
תלמידים עם מצלמות כבויות :אם תלמיד ממש
מתעקש שלא לפתוח מצלמה ,הוא יכול לכתוב
בצ'אט את החפץ שמצא ,או לצלם אותו ולשלוח
למורה כהוכחה שהוא עשה את המשימה.

תוכן ההוראה
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מעגל למידת אוצר מילים
מאור רזיאל
מאור מלמד ערבית בחטיבת ביניים בירושלים .הוא היה מנטור בתוכנית הקיץ של תלמ"א בשנת .2019

בהוראת שפה במיוחד ,זה יכול להיות מאתגר ללמד אוצר מילים .כיצד נוכל ללמד כמות גדולה של אוצר
מילים ,כך שהתלמידים יזכרו אותו לאורך זמן?
הנה הצעה אחת ,שיש לבצעה בדיוק לפי השלבים:
.1

התלמידים מלמדים את הקבוצה את המילים מאוצר המילים הרלוונטי .פעמים רבות ,הם יעשו זאת
בצורה יצירתית או בלתי נשכחת ,כמו למשל שימוש ב"חברות שקר" (מילים שנשמעות דומה באנגלית
וערבית למשל ,אך בעלות משמעות שונה) .לתלמידים יהיה יותר קל לזכור את המילים ,כאשר הם לומדים
אותן מעמיתיהם.

.2

המורה מוסיף את כל המילים החדשות ל( Quizletפלטפורמה מקוונת ליצירת כרטיסיות הברקה/
למידה) .התלמידים יכולים לעבור על המילים האלה בזמנם הפנוי.

.3

בשיעור הבא ,כל הקבוצה עוברת על המילים החדשות באמצעות חידון  ,Kahootמה שמוסיף ללמידה
פן כיפי ותחרותי.

.4

לחזור על כל השלבים!
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Nearpod
טמבה גיאת
טמבה מלמדת אנגלית בתיכון רבין באילת .היא מורה-שותפה ישראלית בתוכנית השנתית של תלמ"א.

כולנו חווים לפעמים את הימים המשוגעים האלה ,שבהם אין לנו שום השראה לבנות שיעורים אינטראקטיביים ומדהימים
שהיינו רוצים להביא לכיתה .ובכן ,אני מצאתי ש  Nearpodמספק שיעורים אינטראקטיביים מוכנים מראש ,שממש
מצילים אותי כשיש לי את אחד מהימים (או השבועות!) המשוגעים האלה.
 Nearpodהוא כלי טכנולוגי שנבנה עבור למידה מרחוק .זהו כלי מאד ידידותי למשתמש Nearpod .מסייע לכם להפוך
כל שיעור לאינטראקטיבי ,בין אם בכיתה או באופן וירטואלי .אתם יכולים ליצור בעזרתו מצגות המשלבות בתוכן חידונים,
סקרים ,סרטונים ,לוחות שיתופיים ועוד .אתם יכולים לגשת לאלפי שיעורים המותאמים לכל שכבות הגיל ,או להעלות
תכנים משלכם ולהפוך אותם לאינטראקטיביים .התלמידים יכולים לגשת למצגת של המורה באמצעות קוד ,ואז המורה
מתקדם לאורך המצגת ומאפשר לתלמידים להגיב למשימות השונות בה .המורים גם יכולים להפעיל מצב של קצב-אישי,
בו התלמידים הם אלה ששולטים בהתקדמות השיעור .המצב של קצב -אישי יכול להתאים לפעמים שבהם יש בכיתה
מורה מחליף ,ימים של מזג אוויר סוער ,מטלות בית או למידה עצמאית (מתאים במיוחד ללמידה מרחוק) .האפליקציה
הזאת מבוססת על האינטרנט ,וניתן להשתמש בה מכל מכשיר עם חיבור לאינטרנט.
המדריך הזה יראה לכם כיצד לבחור מתוך השיעורים המוכנים מראש ,מה שיחסוך לכם זמן ואנרגיה כאשר את מתכננים
את השבוע ,וכן ייתן לכם דוגמה לשיעור שעשיתי בכיתה שלי.

כיצד להשתמש:
•
•
•
•

הירשמו בחינם בכתובת  /https://nearpod.comע"י בחירה בתיבה הירוקה המסומנת כ( Teacherמורה).
אפשר להתחבר באמצעות חשבון הגוגל שלכם או דוא"ל אחר.
התחילו בצפייה בסרטון ההדרכה הקצר ( 2דקות)
בחרו שיעור מתוך הספרייה
שלחו לתלמידים את קוד השיעור דרך וואטסאפ ,דוא"ל או דרך אחרת לשליחת הודעות

דוגמה:
בגלידרייה -הפעם הראשונה שהשתמשתי בשיעור מתוך  ,Nearpodהייתה עם תלמידי כיתה ט' שלי .בדרך כלל זה קשה
לגרום להם להיות מעורבים בשיעור והם לא מוכנים לכתוב תשובות לשאלות ,לקרוא בקול רם או להשתתף בדיון .בחרתי
שיעור מוכן הנקרא בגלידרייה ,כיוון שבדיוק חוויתי את אחד מאותם ימים משוגעים .התוצאות הדהימו אותי -התלמידים
למדו  12ערכים לקסיקונים ,ענו על שאלות ,המציאו טעם של גלידה משלהם על ידי כך שהם ציירו אותו ,ובסוף השיעור
חלקם אפילו שלחו תמונה שלהם אוכלים גלידה!
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Padlet
אטלי סילק
אטלי מלמדת כיתה ח' בחטיבת ביניים בברטלט ,מדינת טנסי .היא הייתה מדריכה פדגוגית בתוכנית הקיץ של
תלמ"א באשקלון ( ,)2018וגם בירקא ב.2019

 Padletהיה חלק אינטגרלי בכיתה שלי השנה .אני מלמדת תלמידים הלומדים רק מקרוב ,תלמידים הלומדים
רק מרחוק ,וכאלו שעוברים בין שתי האפשרויות הללו בשל הצורך לשמור על בריאותם או בריאות משפחתם.
בשל כללי הזהירות ,לא יכולתי להשתמש השנה באחת מאסטרטגיות ההוראה האהובות עלי" :הסתובבות
בגלריה" .בשיטה זו ,התלמידים חוקרים טקסטים או תמונות מרובות המפוזרות ברחבי הכיתה .ניתן להשתמש
באסטרטגיה הזאת בכדי לאפשר לתלמידים לשתף את עבודתם עם אחרים ,לבחון מסמכים היסטוריים מרובים,
או להגיב למקבץ של שאלות Padlet .אפשר לי להביא את שיטת ההוראה הזאת לא רק לתלמידים שלומדים
איתי מקרוב ,אלא גם לתלמידים הווירטואליים שלי שנמצאים בבית.
 Padletהיא פלטפורמה המאפשרת לתלמידים להגיב בזמן אמת לסימנים ,תמונות ,טקסטים או סרטונים ,וכן
לפרסומים של תלמידים אחרים אם המורה רוצה בכך .גיליתי שזוהי דרך נהדרת לאפשר לתלמידים לשוחח
זה עם זה ולבנות על הרעיונות של אחרים ,בדרך שהיא פחות מאיימת מלהצביע בכיתה .המורה גם יכול
לראות את תגובות התלמידים בזמן שהם כותבים אותן ,כך שהוא יכול להגיב לשאלות/אי הבנות ככל שצריך.

צעד  1-בחרו תבנית פאדלט
•

התחברו לאתר ולחצו על Make a Padlet

•

בחרו באיזה תבנית ברצונכם להשתמש .כאשר התלמידים צריכים להגיב למספר שאלות ,אני בוחרת בתבנית של
 .Shelfאם התלמידים צריכים להגיב רק לפרסום אחד ,אני משתמשת בתבנית של .Wall

צעד  2-ערכו את תבנית הפאדלט

•

בחרו כותרת ,כתבו את התיאור (אופציונלי) ובחרו תמונת רקע שאתם אוהבים

הגברת המעורבות בשיעורים שלך

42

תוכן ההוראה

•

אם אתם מכינים פאדלט שיש בו שאלה אחת ,כתבו את השאלה בשורת הכותרת.

•

אם אתם מכינים פאדלט שיש בו כמה שאלות -בחרו כותרת ,גללו למטה ל  Modifyוסדרו את ההגדרות כנדרש.
אתם יכולים להחליט האם התלמידים יעלו פרסומים באופן אנונימי או תחת השם שלהם .אם ברצונכם
•
לראות מי מפרסם מה -התלמידים יצטרכו לפתוח חשבון חינמי.
אתם יכולים להחליט אם פרסומים חדשים יופיעו בראש או בתחתית העמוד -אני מצאתי שהופעת
•
פרסומים חדשים בראש העמוד מקלה על השימוש בו.
אם ברצונכם שהתלמידים יוכלו לענות אחד לשני -הפעילו את אפשרות ה Comments
•
אם ברצונכם שהתלמידים יוכלו להגיב אחד לשני ,בחרו בין ( Gradeציון)( Star ,כוכב)Upvote/ ,
•
"( Downvoteאצבע כלפי מעלה/אצבע כלפי מטה") או "( Likesאהבתי") .לרוב אני מאפשרת לתלמידים
לאהוב פרסומים ,ואז להסביר באופן מילולי מדוע אהבו פרסום כזה או אחר.

צעד  3-התחילו לפרסם
•

אם התלמידים צריכים להגיב רק על דבר אחד ,לחצו על  Start postingואתם מוכנים להתחיל!

•

אם התלמידים צריכים להגיב על מספר פרסומים והשתמשתם בתבנית של  -Shelfכתבו את השאלות שעליהן
התלמידים צריכים לענות.

צעד  4-שתפו את הפאדלט שלכם
•

בפינה הימנית-עליונה ,לחצו על כפתור ה Share

•

בחרו כיצד ברצונכם לשתף את הפאדלט עם התלמידים .מבחינתי הכי טוב זה לשתף באמצעות קישור.

•

וודאו כי הגדרות הפרטיות מכוונות על ( Visitors can editהמבקרים יכולים לערוך) ,בכדי שתלמידים יוכלו
לפרסם תשובות.

דוגמאות ללוחות פאדלט מוכנים:
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שימוש באודיו בכיתה הווירטואלית באמצעות
"דיבוב היסטורי"
בן סניידר
בן מלמד היסטוריה אמריקאית בחטיבת ביניים במרילנד .הוא לימד בתוכנית הקיץ של תלמ"א באשקלון ,ב.2019

למידה מרחוק ,למידה ווירטואלית או למידה מקוונת .אתם
יכולים לקרוא לזה באיזה שם שבא לכם ,אך נדמה שממורים
ברחבי העולם מגיעים דיווחים על חוויות דומות .התלמידים
מנותקים ( מבחינה רגשית וגם תרתי משמע) ומתקשים
יותר להבין את התוכן של השיעורים.
שיטה חדשה שבה השתמשתי בשיעורי היסטוריה אמריקאית
לכיתה ח' ,עזרה לתלמידים שלי ליהנות ממקצוע ההיסטוריה
וכן להביא לחיים את החומר שאני מעביר .השיטה? דיבובים

@HistoricalVoice

דיבוב של מקורות ראשוניים בכיתת ההיסטוריה שלי
הוכחה כמסייעת בזמן הלמידה הווירטואלית -סינכרונית
וא -סינכרונית .אפשר להכין את הדיבובים האלה עבור כמעט
כל מקור (יומנים ,מכתבים ,מסמכים ,סיפורים וכו') .הם
ניתנים להכנה הן על ידי מורה ,בכדי להפוך את התוכן ליותר
מעניין והן על ידי תלמידים ,כדי שיוכלו לשתף בעבודה שהם.
הערה -נכון ,הטכנולוגיה של הפיכת טקסט לדיבור זמינה
גם בתוכנות שונות כמו  Microsoft Wordואחרות .עם
זאת ,התוכנות האלה מקריאות באופן מאד מונוטוני .הדיבוב
מאפשר לכם להפוך לשחקנים ובאמת להחיות את התוכן
עבור התלמידים .תהנו!

.3

וממש ככה ,סיימתם להקליט! זה מאד פשוט .עכשיו ,בואו
נביא את ההקלטה לתלמידים.

חלק  2-הכנת המשאב
אני מציע להשתמש  PowerPointעל מנת להעביר את
הדיבובים לתלמידים שלכם .זה סוג קובץ שהוא ידידותי
למשתמש ובהתאם לגיל שלהם ,ייתכן והם ידעו כיצד לנווט
בתוכנה .בבקשה הסתכלו בקובץ  PowerPointהמצורף
בתור דוגמה.
.1

ב PowerPoint
אInsert > Audio > Audio on my PC .
ב .בשלב זה ,הסדר שעשיתם במיקום ושמות הקבצים
יהפוך את התהליך ליותר קל!
ג .לאחר שהעליתם את הקובץ של ההקלטה למצגת,
הוא יופיע בה בתור אייקון של רמקול .ניתן לשנות
את האייקון https://edu.gcfglobal.org/en/

.2

העלו את הקובץ שהקלטתם וסיימתם!

חלק  1-הקלטה
1

בחרו ציטוט או טקסט שאתם צריכים .במצגת
 PowerPointהמצורפת אתם תראו דוגמה לשני
ציטוטים מאירוע שנקרא 'ואלי פורג' (אירוע בהיסטוריה
האמריקאית) .אחד מפי הפילוסוף תומס פיין ,אחד
מפי ד"ר אלביג'נס וולדו.

.2

הקליטו את עצמכם קוראים את הציטוט .אך ,אל
תקראו בשקט ולאט .ממש היכנסו לדמות! תהנו מזה!
אני מבטיח שהתלמידים יכירו ויעריכו את המאמץ
שלכם:
א .כיצד להקליט? אני ממליץ על שתי תוכנות .או
 Audacityשמצורפת בחינם לרוב המחשבים האישיים,
או אפליקציית הקלטה שנמצאת בטלפון שלכם (יש
הרבה אפליקציות כאלה) .לא צריך מיקרופון משוכלל.
ב .במידה והקלטתם באמצעות הטלפון שלכם ,שלחו
את הקובץ לעצמכם בדוא"ל .לאחר מכן לכו לאתר הזה
והמירו את הקובץ לקובץ WAV https://online-

Audacity

/audio-converter.com

בשימוש ב , Audacityלאחר שסיימתם להקליט:
אFile > Export > Export As WAV .
ב .שמרו את קובץ ה  WAVבמקום שקל למצוא ותחת
שם שקל לזכור (דוגמה) Paine_Rec1 :
ג .הכינו תיקיית אודיו עבור כל שיעור ספציפי .זה
יעזור לכם לארגן דברים בצורה יותר טובה

/powerpoint2016/inserting-audio/1

אם אתם צריכים לעשות בהקלטה שלכם שינויים קטנים של
הרגע האחרון ,פשוט לחצו עם הכפתור הימני של העכבר
על האייקון של הרמקול ,ובחרו  .Trimזה יאפשר לכם לקצר
את ההקלטה.

הרגישו חופשיים ליצור איתי קשר ב bsnyder2@bcps.org
או עם צוות המדבבים שלי ()Twitter – @HistoricalVoice
במידה ואתם זקוקים לעזרה.
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פעילויות שיח דבור באמצעות Vocaroo
אמילי קרוז
בשיעורים ,התלמידים שלנו (חטיבת ביניים ותיכון) לא רצו
לדבר בזום ,אך עדיין היו צריכים להתאמן על דיבור (שיעור
של אנגלית כשפה שנייה) .באופן כללי ,התלמידים יגיעו
לשיעור זום סינכרוני רק בשביל לקבל הוראות ,ואז יעשו
משימה בזמנם האישי ויגישו אותה.

.2

לאחר שסיימתם להקליט ,לחצו על Save & Share

השאלה שעמדה בפנינו הייתה" :כיצד מבצעים פעילות דיבור
א-סינכרונית ,כך שנדע איך התלמידים שלנו מתקדמים
ונוכל לתת להם משוב?"
יצרנו פעילות כזאת באמצעות  -Vocarooכלי אינטרנטי
פשוט להקלטת אודיו .כאשר המשתמש מסיים להקליט,
הוא יכול לשמור את ההקלטה שלו ואז לשתף אותה כקישור
בדוא"ל ,אתר אינטרנט או מסמך ואפילו להעלות אותה
למגוון פלטפורמות של מדיה חברתית.

.3

העתיקו את הקישור אל הפלטפורמה הרצויה לכם.
אתם גם יכולים להוריד את הקובץ או לפרסם אותו
במדיה החברתית.

התלמידים מקבלים משימה -משהו שהם צריכים לדבר
עליו .אז ,הם מקליטים את התשובות שלהם ב Vocaroo.
 Vocarooמצמיד קישור להקלטה שלהם והתלמידים
משתפים את הקישור בפלטפורמה הרצויה (וואטסאפ,
 Google Classroom,, Google Formsוכו') .לאחר מכן,
המורה מאזין להקלטה ונותן משוב.

להקליט ב  Vocarooזה קל כמו לספור עד !3
.1

לכו ל  Vocaroo.comוכשאתם מוכנים להקליט ,לחצו
על הכפתור האדום .לחצו על  Pauseכדי להשהות את
ההקלטה או  Stopכאשר סיימתם להקליט.

רעיונות לשימוש:

•
•

•
•
•
•
•
•

לצייר תמונה ולדבר עליה
לספר סיפור (כך ניתן להתאמן על פעלים או מבני
דקדוק)
לתאר נקודה או אירוע בהיסטוריה
לספר כיצד פתרתם בעיה מתמטית
לתת הוראות לביצוע פעולה כלשהי
לספר כיצד אתם מרגישים או איך הרגשתם לגבי
משימה כלשהי
לנתח מחקר
לקרוא סיפור בקול רם
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Readworks.org
לינדסי שלדון
סקירה כללית:
כולנו יודעים כמה זה קשה לענות על כל הצרכים המגוונים של הלומדים שלנו .בכל כיתה ,יש לנו קשת של רמות קריאה
ויכולות באנגלית Readworks.org .הוא אתר חינמי המספק קטעי קריאה של ספרות בדיונית ועיונית ,המסודרים לפי
נושא ,ערכים לקסיקונים ,כיתה ואורך .יש בו קטעים לא רק עבור שיעורי אנגלית ,אלא גם היסטוריה ,מדע ועוד תכנים
המתאימים לכל הגילאים! מורה יכול ליצור חשבון חינמי ולהכין חשבון אישי לכל תלמיד המסודרים לפי כיתה או קבוצה,
ולתת מטלות המבוססות על רמת קריאה .לכל קטע קריאה מצורפות גם שאלות הבנה .אתם יכולים לתת לתלמידים את
קטע הקריאה והשאלות בתור שיעורי בית ,עבודה קבוצתית או עבודה אישית במהלך השיעור ,ולראות את ההתקדמות
או הציונים שלהם בחשבון המורה שלכם.

התהליך:
.1
א.
ב.

צרו חשבון מורה:
היכנסו ל  , www.readworks.orgלחצו על Sign Up
בפינה הימנית-עליונה וצרו את החשבון החינמי שלכם.
לאחר שהתחברתם ,לכו ל  Class Adminשנמצא
בתפריט העליון ,ואז לחצו על  Create Class +שנמצא
בפינה הימנית -עליונה.
אם אתם משתמשים ב Google
.1
 Classroomאז אתם יכולים לסנכרן את
הכיתה שלכם עם האתר ,אחרת -עליכם
ליצור כיתה חדשה בעזרת Create a
.new class
בחרו את גיל הכיתה ותנו לה שם
.2
אני מעדיפה להזמין תלמידים להשתמש
.3
באתר באמצעות אפשרות ה .Roster
אתם פשוט מזינים את שם התלמיד ואת
האות הראשונה של שם משפחתו (או את
השם המלא).

כיצד לשייך משימות לתלמידים?
.2
א .ברגע שיש לכם רשימת תלמידים ,אתם יכולים
להזמין אותם:
בקשו מהתלמידים להיכנס ל www.
.1
readworks.org/student
התלמידים מזינים את הקוד של הכיתה
.2
(למשל)TPNQAB :
 .3אמרו לתלמידים שהסיסמה הראשונית
שלהם הינה  .1234הערה :התלמידים
יכולים להחליף את הסיסמה שלהם לאחר
שהתחברו ,וגם אתם יכולים לשנות את
הסיסמה שלהם.
ב .כעת אתם מוכנים לשלוח להם משימות! על מנת למצוא
כתבות או סיפורים בשביל התלמידים שלכם ,לכו ל
 .Find Contentאתם יכולים לחפש תוכן לפי נושא,
ערכים לקסיקונים ,אורך קטע ועוד פילטרים רבים על
מנת למצוא את הקטע המושלם עבור התלמידים.
על מנת לשייך קטע קריאה ,אתם לוחצים
.1
על  Assignואז יש לכם כל מיני אפשרויות:
אתם יכולים לתת להם להאזין להקראה של
הקטע ,אתם יכולים לבחור מעט או הרבה
שאלות נלוות ,לשייך את הקטע לקבוצה
מסוימת של תלמידים או לכל הכיתה ועוד.
לבסוף ,אתם בוחרים את תאריך ההגשה
ולוחצים על .Assign
 .2ניתן לסמן ואז לשמור קטעים ,על מנת
שבעתיד תוכלו למצוא אותם יותר מהר.
הקטעים המסומנים נשמרים ב ,My list
וכך ניתן לצפות או להשתמש בהם בזמן
יותר מאוחר.
 .3אתם יכולים לבקש מתלמידים לעבוד לבד,
או בחדרים בזום בזמן שהם קוראים ועונים
על השאלות.
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עקבו אחר עבודת התלמידים והעריכו אותה
באמצעות Assignments and progress
כעת אתם מוכנים לתת לתלמידים משוב וציונים.
לכו ל  Current Assignmentsומצאו
.1
את הקטע .אתם יכולים לראות כל תלמיד
והאם הוא ענה על השאלות בצורה נכונה
או לא .האתר נותן ציון באופן אוטומטי
לשאלות רבות ברירה ,ואתם יכולים לתת
ציון לשאלות הפתוחות במידה ויש כאלה.
 .2לאחר שהתלמידים הגישו את המשימה,
אתם יכולים ללחוץ על מהאפשרויות האלה
ליד השם שלהם ,על מנת שהתלמיד יעבור
על המטלה שלו או יעשה אותה מחדש.
אם אתם מרגישים שתלמיד לא קרא כמו
שצריך או לא השקיע מספיק במשימה,
לחצו על אפשרות ה ( Redoלעשות
מחדש) בכדי לסמן לו שהוא צריך לבצע
את המטלה מהתחלה .אם תלמיד פספס
או טעה בשאלות ,אבל אתם מרגישים כי
הוא השתדל להצליח -בחרו באפשרות
ה  Reviewבכדי לבקש ממנו לעבור על
המטלה בכדי לתקן ולהגיש שוב במועד
מאוחר יותר.

טיפים:
כשזה נוגע לשיעורי אנגלית -קשה לפעמים למצוא את
הקטע הכי נכון עבור התלמידים שלכם .אני ממליצה לחלק
את הכיתה שלכם לקבוצות לפי רמת קריאה .אתם יכולים
לתת להם משימה קריאה בכדי להעריך מהי רמת הקריאה
שלהם וכמה הם מבינים הוראות .אני ממליצה להסתכל
מראש על האורך של כל קטע ועל רמת הקושי של המילים
בו .הפעלת כלי ה  Audioתאפשר לתלמידים להאזין להקראה
של הטקסט במידה והם עדיין מתקשים לקרוא אותו לבד.

תוכן ההוראה
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הכיסא החם
היילי רייט
היילי מלמדת תיאטרון בתיכון הנמצא ברובע הברונקס ,בעיר ניו יורק .היא השתתפה  4פעמים בתוכנית הקיץ
והייתה אחת מהחלוצות של תלמ"א  2.0בשנים  ,2017-2018במצפה רמון.

שיטת "הכיסא החם" היא דרך נהדרת לבדוק את הידע של תלמידים .הכירו להם יצירה ספרותית חדשה ,תקופה
בהיסטוריה או ידע אחר ,ותראו איך כל הכיתה משתתפת .השיטה הזאת היא למעשה תרגיל להעמקת ידע בנוגע לדמות
כלשהי" .שחקן" יושב בכיסא החם (בזום או בשיעור רגיל) ובעודו מגלם תפקיד ,צריך לענות באופן ספונטני על שאלות
שעליהן לא חשב בעבר.
התרגיל הזה יכול מותאם בדרכים שונות ומאפשר למעביר התרגיל להיות יצירתי ואפילו קצת שטותניקי .התלמידים
יגלו התלהבות כלפי הנושא עוד לפני הלמידה העיקרית .מורים יכולים להעריך את רמת הידע המקדים ,ו"לתפוס" את
התלמידים לפני שמתחילים יחידת תוכן חדשה.
בתור דוגמה ,בואו נגיד שהתלמידים לומדים על דוד בן-גוריון.
צעד  :1המורה פותח את השיעור ומספר לתלמידים שהיום יגיע לכיתה אורח מיוחד .האורח מגיע לכיתה היישר משנות
הארבעים של המאה הקודמת בכדי לבקר אותנו ,ונותן לנו הזדמנות לשאול אותו שאלות בנוגע לחיים שלו בישראל באותן
שנים .לאורח אין הרבה זמן ולכן אנו צריכים להשתמש בזמן שלנו בחוכמה.
צעד  :2המורה אומר שהוא הולך להביא את האורח .בזמן הזה ,המורה לובש תחפושת (פאה ,חולצה חדשה ,מכנסיים
וכו') והופך להיות בן גוריון שמבקר את הכיתה.
צעד " :3בן גוריון" מברך את התלמידים .התלמידים מקבל הזדמנות לשאול את המורה שמשחק את בן גוריון שאלות
לגבי חייו .הערה :למרות שהמורה כביכול לא נוכח בכיתה ,לבן גוריון יש את היכולת לנהל את הכיתה .אם התלמידים לא
לוקחים את זמן השאלות ברצינות ,הדמות יכולה "לעזוב" והמורה יחזור על מנת לנהל את בעיות המשמעת ,ובכך לתת
לתלמידים הזדמנות נוספת לעשות את הפעילות.
צעד  :4לאחר שהתלמידים שאלו את בן גוריון שאלות ,הוא עוזב והמורה חוזר ושואל את התלמידים מה הם למדו .הדיון
הזה יכול להוות בסיס להתחלת למידה על הקמת מדינת ישראל ,או אפילו על איך שואלים שאלות טובות.
שינויים/הערות:
 אפשר לתת לתלמידים משימה להתלבש כמו דמות מספר שהם קוראים ,ואז לצוות אותם עם תלמיד אחר שישאלאותם שאלות או לתת לכל הכיתה לראיין אותם.
 בעזרת התרגיל הנ"ל ניתן להעריך עד כמה התלמידים חקרו לעומק דמות היסטורית ,או כמה השקיעו בקריאת ספר. -זו יכולה להיות גם טכניקת למידה למבחן.

דוגמה לתרגיל הכיסא החם

48

הגברת המעורבות בשיעורים שלך

תוכן ההוראה

 /Google Drawingלוח גרפיטי כיתתי
היילי רייט
היילי מלמדת תיאטרון בתיכון הנמצא ברובע הברונקס ,בעיר ניו יורק .היא השתתפה  4פעמים בתוכנית הקיץ
את המסך שלכם וערכו דיון עם התלמידים
רמון.
שתפו
במצפה
צעד :3
,2017-2018
שונות כגון
בשנים
למשימות
תלמ"א 2.0
Google
Drawingשל
מהחלוצות
להשתמש ב
והייתה אחת
ניתן
יצירת קולאז' ,לוח גרפיטי כיתתי ובועות מחשבה .הדוגמה בנוגע למחשבותיהם.
המוסברת בצעדים המפורטים למטה היא דרך לשתף את כל
התלמידים בדיון סביב נושא מסוים .בתוך סביבת לימודים
רגילה ,הדיון הזה היה מתבצע על גיליון נייר גדול.
דוגמאות לשימוש:
מפגש בוקר (כולם משתפים מה הם עשו אתמול,
רגשות ,מטרה שהם רוצים להשיג היום)
תוכן של נושא מסוים (הערכת ידע מקדים -מה אתם
יודעים על)? ....
צ'ק אין /בדיקת הבנה (מה הבנתם? מה אתם זוכרים
לגבי)?...
עבודה בקבוצה (כאילו הם עובדים על בריסטול גדול,
אבל בעצם הם עובדים יחד על לוח וירטואלי).

צעד  :1העלו קישור ל  Google Drawingבצ'אט של הזום
או ב  Google Classroomוהסבירו שזהו קישור למטלה.
צעד  :2בדוגמה שהבאתי כאן ,התלמידים התבקשו להגדיר
מהו צדק חברתי .כל תלמיד קיבל תיבת טקסט שבה הוא
התבקש לכתוב את תשובתו .עודדתי את התלמידים
להשתמש גם בתמונות בכדי לקשט את המסמך ולהפוך
אותו למשהו שלהם .חשוב לזכור :כל התלמידים עבדו על
אותו עותק של המטלה ,והתשובות שלהם נשמרו באותו
המסמך.

הנה סרטונים המסבירים כיצד מוסיפים תמונות ל Google
 Drawingו : Google Slides

דוגמה  1-לוח של כיתה ט
דוגמה  – 2לוח של כיתה ט
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Whiteboard.fi
יובי טריפמן -מאור
יובי מלמד כימיה בתיכון בחדרה ,ישראל .הוא היה מנטור בתוכנית הקיץ של תלמ"א ב.2019

כאשר אני מלמד בכיתה ,אני באופן קבוע מסתובב בין התלמידים שלי בכדי לבדוק את המחברות שלהם ולראות האם
מה שהם כתבו או ציירו תואם למה שלימדתי .משוב מידי "מקוון" יכול לחולל פלאים ולחסוך למורים ולתלמידים הרבה
כאבי ראש עתידיים.
תוך כדי הוראה מקוונת ,מצאתי את עצמי מחפש אחר כלים/שיטות לתת משוב .שאלות ותשובות בקול רם נתנו לי
מידע חלקי בנוגע להתקדמות התלמידים שלי ,אך בדרך הזו לוקח לי המון זמן לבדוק את כל הכיתה .לכן ,אני ממש שמח
שמצאתי את הלוח המחיק הווירטואלי.
 Whiteboard.fiיוצר כיתה שבה כל תלמיד מקבל לוח מחיק וירטואלי משלו .הם יכולים לראות גם את הלוח של המורה
אך לא את של התלמידים האחרים .המורה יכול לראות את הלוחות של כולם .כאשר תלמיד כותב משהו על הלוח ,המורה
יכול לראות באופן מידי את השינוי שהתלמיד עשה בלוח שלו .המורה גם יכול להוסיף תמונה ללוחות של התלמידים.
ניתן ליצור כיתה בחינם ובקלות .אין צורך להירשם .בסוף השיעור ,המורה יכול לשמור את כל הלוחות של התלמידים
בתור קובץ .PDF
כמורה לכימיה בתיכון ,אני מלמד כיצד לצייר מולקולות וכיצד לפתור בעיות יותר מסובכות שלא ניתן לבטא בטקסט
רגיל .לכן אני מעדיף להשתמש בלוח המחיק ,שמאפשר לי לראות באופן מידי את התשובות של התלמידים שלי ובמידת
הצורך לתקן אותן.

כיצד ליצור לוח מחיק וירטואלי:

-

-

צרו כיתה חדשה :לחצו על  Newבפינה הימנית
העליונה ,או על  New Classבמרכז המסך.
תנו שם לכיתה
אני ממליץ לבטל את ה  Waiting roomעל מנת
שתלמידים לא יתקעו כאשר הם נכנסים לכיתה.
שלחו את הקישור לכיתה באמצעות הצ'אט של
הזום ,דוא"ל או כל דרך אחרת שבה אתם מתקשרים
עם התלמידים
כאשר נכנסים לכיתה יותר מ 50משתתפים ,לא תוכלו
להגיב ללוחות של כולם ולכן לא כדאי לקיים שיעורים
כאלה גדולים.

טיפים לשימוש בלוח המחיק:

תנו תרגילים קצרים .זה יעזור לכם לראות את כל
הכיתה ולהשאיר את כל התלמידים פעילים באותו
הזמן.
בעוד אפליקציות אחרות מאפשרות לתלמיד אחד
"לגשת ללוח" בכדי לשתף ברעיון שלו ,הלוח המחיק
מאפשר לכולם לכתוב על הלוח שלהם באותו הזמן,
ולמורה לראות את הלוחות השונים .התלמידים
גם ירגישו פחות נבוכים לשתף בעבודה שלהם או
להשתתף .ישנה גם אפשרות לשתף בלוח מחיק אך
להסתיר את שם הכותב ,כך שהכיתה לא תדע של מי
הלוח המוצג.
על מנת לדעת אם התלמידים מיישמים את מה
שלימדתם ,לראות אם הדברים הובנו כראוי -הלוח
המחיק מאפשר לכם לראות מי עובד בצורה נכונה.
שימוש אומנותי -התלמידים יכולים לבטא את הצד
האומנותי שלהם בשימוש בלוח.

ארגון -המורה יכול לשים בלוח של התלמידים תבניות
מוגדרות מראש.

מה אפשר לעשות עם הלוח המחיק:
הערכה ראשונית -לראות מה התלמידים יודעים לפני
שמתחילים ללמד.
"כרטיס יציאה" מהשיעור (סיכום אישי של השיעור)
מלאו את החסר
הבעה אישית באמצעות ציור
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למידה חברתית-רגשית

אימוג'י בכיתה
אמילי קרוז
אמילי מלמדת אנגלית בחטיבת הביניים והתיכון של כפר הנוער בן שמן .היא משתתפת בתוכנית השנתית של
מבתים קשים וכאשר הם חוזרים מחופשות או סופי שבוע ,אנחנו רוצים לבדוק מה קורה איתם,
.2020-2021
שלנו באים
לשנת
התלמידים
תלמ"א
לדבר על החופשה שלהם ובאופן כללי לראות איך הם מרגישים.
אנחנו גם רוצים לוודא שהתלמידים שלנו בסדר מבחינה חברתית ורגשית עם כל השינויים המתרחשים בתקופת הקורונה.
רצינו למצוא דרך שבה התלמידים שלנו יוכלו להביע את הרגשות שלהם בלי שהם בהכרח יצטרכו להגיד אותם בקול רם.
אימוג'י הם שפה בינלאומית ,שכולם יודעים מה הם אומרים בשפה שלהם .אימוג'י הם דרך הכרחית שבה אנשים צעירים
חולקים ומפרשים רגשות בעידן הדיגיטלי .ניתן גם להשתמש בהם על מנת לחבר רעיונות ,להגביר רמת מעורבות ולקדם
למידה מעמיקה יותר.
יצרנו חידון קהוט עם תמונות ומילים של אימוג'י  ,לא רק בתור משחק אלא גם כדי ללמד את הרגשות השונים ולהשתמש
בהם למטרות שונות בכיתה.

כיצד להשתמש (זוהי רק הצעה!):

כאשר תלמידים לומדים נושא ,מורים ישאלו אותם כיצד הם מרגישים בנוגע להבנה שלהם את הנושא .המורה יעבור על
סוגי האימוג'י והרגשות שהם מביעים לפני שמשתמשים בהם במקצועות אחרים.
אימוג'י מבולבל -אני מבולבל /לא מבין
אימוג'י מחייך -אני מרגיש מעולה /הבנתי
אימוג'י כועס -אני מתוסכל

דרכים אחרות להשתמש באימוג'י:

-

סיכום ויזואלי .למשל  -רומיאו ויוליה
משוב בזמן אמת על מנת לבדוק הבנה של נושא ,יחידה או שיעור.
הערכה עצמית
רגשות או גישות כלפי נושא מסוים
"כרטיס יציאה"
צ'ק אין חברתי-רגשי (איך אני מרגיש/ה היום)

למידה חברתית-רגשית

הגברת המעורבות בשיעורים שלך

51

GoNoodle
הצוות הפדגוגי של תלמ"א
כאשר עובדים לאורך זמן על המחשב ,זה טוב לתת לעיניים
ולמוח שלכם קצת מנוחה מידי פעם .התלמידים שלנו,
במיוחד בזמן הזה ,נמצאים מול המחשב במשך שעות כל
יום ולכן צריכים פעילות מוטורית טהורה שתשולב במהלך
היום שלהם.
 GoNoodleהוא אתר ואפליקציה שבו יש סרטוני תנועה
ומיינדפולנס ,אשר פותחו על ידי מומחים בהתפתחות הילד.
הסרטונים האלה יכולים להגביר פרודוקטיביות ,לשפר
התנהגות ,לבנות קהילה ולהכניס תנועה אל תוך הכיתה
שלכם -בין אם מרחוק או בשיעור פיזי .האתר הוא חינמי
לשימוש בבית הספר ,הבית וכל מקום אחר .ישנם סרטונים
נוספים הזמינים רק אם נרשמים לתוכנית GoNoodle
 ,Plusאך יש גם הרבה סרטונים חינמיים .בחרו מתוך מאות
סרטונים ,הנעים בין אורך של דקה אחת לטובת הפסקת
תנועה קצרה ,ועד אורך של  15דקות ומעלה עבור למשל
הפסקות בתוך המבנה .כל הסרטונים נוצרו על ידי מומחים
בהתפתחות הילד.

איך להתחיל להשתמש-
.1

.2
.3

.4

היכנסו לדף הראשי של  ,GoNoodleולחצו על Get
 Started Nowבפינה הימנית העליונה
בחרו ( Educatorsמחנכים)
הירשמו בחינם עם כתובת הדוא"ל שלכם:
הזינו את הפרטים שלכם
א.
חפשו ובחרו את שם בית הספר שלכם.
ב.
אם השם לא מופיע -הוסיפו אותו
אתם מוכנים לזוז!

אם התלמידים שלכם רוצים להשתמש ב GoNoodle
בבית ,הנה הוראות עבור ההורים:
היכנסו לאתר  www.gonoodle.comולחצו על
.1
 get started nowבפינה הימנית-עליונה
בחרו את אפשרות ה ( Familiesמשפחות) ואתם
.2
מוכנים לזוז!  GoNoodleגם מופיע כאפליקציה
בחנויות האפליקציות השונות.
 .3בפינה הימנית העליונה ,לחצו על For grown ups
אם אתם רוצים ליצור חשבון.

רעיונות כיצד להשתמש בסרטונים:

•

הנה חלק מהקטגוריות:

צרו כיתה-

אם אתם מלמדים מספר כיתות ,אתם יכולים ליצור כיתות
נפרדות כך שלכל כיתה תהיה את ה"אלופה שלה" .למעשה,
כל כיתה יכולה לבחור "אלופה" – מפלצת של GoNoodle
שגדלה ומתפתחת ככל שהכיתה משלימה סרטונים ,עד
שהיא הופכת למפלצת חדשה .זוהי דרך נוספת לעורר את
המוטיבציה של הכיתה לזוז ולעשות את הפעילויות.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

לחצו על כפתור ה  Menuשנמצא בפינה השמאלית-
עליונה של עמוד ה  GoNoodleשלכם
מתחת לתמונה של המפלצת ,לחצו על Change Class
יפתח לכם מסך עם ריבוע שבו ניתן להוסיף New Class
כאשר מכינים כיתה -תנו לה שם ,מספר תלמידים
ואת הגיל (כיתה א/ב/ג)...
לחצו על Lets play
בחרו מפלצת לכיתה
שחקו!

כדי לקבל אנרגיה
Milkshake
•
Kidz Bop Dance Videos
•
כדי להירגע
Emotions Grow 'N Shrink
•
Let's Unwind
•
כדי ללמוד
שגרות כיתה – !Line up or lunch
•
מתמטיקה -תבניות Banana Banana Meatball
•
מדעיםWater Cycle -
•
שפהSay Hi in 15 different languages -
•
מדעי החברהVote -
•
קריאהDon't read like a robot -
•
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כדי להתרכז
Get back on track
•
Shake it off
•
כדי ללמוד
Pop see ko
•
 Indoor Recess (5-20דקות של סרטונים שונים בהפסקה אחת)
•

למידה חברתית-רגשית
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הפסקות תנועה -ניעור
האל הארפר
האל מלמד אנגלית בכיתות ז-י"ב בכפר הנוער בן שמן .הוא משתתף בתוכנית השנתית של תלמ"א 2.0

כאשר מלמדים מרחוק ,קשה לשמור על הריכוז של
התלמידים ,במיוחד בזמן שיעורים ארוכים יותר .לתלמידים
יש הרבה הסחות דעת ולא תמיד קל להם להתרכז בשיעור.
אסטרטגיה אחת שאני אוהב להשתמש בה היא בכדי
להתמודד עם זה ,היא לעשות הפסקת תנועה קצרה באמצע
השיעור או כאשר אני רואה שהתלמידים נהיים חסרי מנוחה.
הפסקת תנועה מעירה את התלמידים ,ומאפשרת להם
להתרכז שוב .זה מסייע להם לבצע את המשימה ביותר
ריכוז .הפסקת תנועה יכולה להיות משהו רפלקטיבי ,תנועה
של כל הגוף או משחק מהיר.
כאשר אתם עושים הפסקת תנועה עם התלמידים שלכם,
חשוב שגם תבצעו את התנועות בעצמכם .אם אתם מבקשים
מהם להתנהג בצורה שטותית ,עליכם גם להתחייב לכך.
תלמידים צעירים יותר יהיו יותר מוכנים להתנהג בצורה
שטותית ,מאשר תלמידים בוגרים שחשים "מגניבים" מידי
בכדי לעשות דבר כזה .עם זאת ,התלמידים ישתפו עם כך
יותר פעולה אם אתם בעצמכם תנהגו כך .רק זכרו -כיוון
שזוהי רק הפסקה ולא חלק ממטרת השיעור ,אין צורך
להכריח תלמידים להתרכז .עידוד להשתתף בדרך כלל
מצליח ,אך אם הם לא מרגישים עם כך בנוח -תנו להם רק
לצפות ואולי בסוף הם יצטרפו מרצונם החופשי.

מהו ניעור?
ניעור הוא דרך שטותית לאפשר לתלמידים להתרכז מחדש
ולהזיז את הגוף שלהם .זהו תרגיל חימום תיאטרלי שבו אני
משתמש בכדי להכניס כיף וריכוז לכיתות שלי .יש שתי דרכים
לבצע ניעור -ניעור חופשי וניעור לפי מספר פעמים .בניעור
חופשי כולם מנערים את הגוף שלהם ,בין אם בעמידה או
בישיבה .הם מנערים את הראש שלהם ,הזרועות שלהם,
הרגליים שלהם ואת כל הגוף.
הנה הצעדים לביצוע ניעור לפי מספר פעמים:
בקשו מהתלמידים להתרחק מהמצלמה כך שיראו את
.1
כל הגוף שלהם ,אך הם עדיין יראו את המסך .עליהם
לוודא שיש להם מספיק מקום לזוז בכדי שהם לא
יפגעו בעצמם או בדברים שמסביב.
אמרו להם שכעת תבצעו ניעור לפי המספר ( 8בשביל
.2
תרגיל קצר יותר -אפשר להתחיל מ 4או  .)3הכוונה
היא שהם ינערו את זרוע ימין  8פעמים ,את זרוע
שמאל  8פעמים ,את כל הגוף שלהם במשך  8שניות
וחוזר חלילה עם המספרים .1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7
תנו דוגמה אישית למה שאתם מצפים שיקרה .נערו
.3
את זרוע שמאל שלכם  8פעמים ,את זרוע ימין שלכם
 8פעמים ואת כל הגוף שלכם במשך  8שניות.
אמרו להם שאתם רוצים שהם יספרו ביחד אתכם
.4
בזמן שעושים את הניעור.

.5
.6
.7

בצעו את הניעור יחד עם התלמידים .כשאתם מגיעים
ל ,1אפשרו להם לנער את כל הגוף שלהם.
כשהתלמידים מוכנים ,בקשו מהם לחזור למקום ובצעו
תרגיל נשימה קצר (נשימות ונשיפות).
המשיכו עם השיעור

דוגמאות נוספות להפסקות תנועה
•
•
•
•

מסיבת ריקודים קטנה -המורה משמיע שיר אנרגטי
והתלמידים קמים לרקוד
"אני רואה" -כולם מסתכלים מסביבם למשך  30שניות
ואומרים מה הם ראו
תרגילי נשימה
רפלקציה -מסתובבים בחדר ומשתפים אחד את השני
במשהו טוב שקרה לנו היום

רק זכרו שזהו דבר טוב לעשות קצת כיף ולהיות שטותניקים
באמצע השיעור.
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למידה חברתית-רגשית

התנועה היומית :הפסקת חשיבה!
מריסה גאלי
כיום ,מריסה מחנכת כיתה ג' בבית ספר יהודי בוושינגטון די.סי .היא השתתפה בתוכנית השנתית של תלמ"א
במצפה רמון בשנת הלימודים  .2017-2018היא גם השתתפה בתוכנית הקיץ של תלמ"א ב 2018ו.2019

•

•
•

•

ישנם הרבה אתרים כמו  GoNoodleאו סרטוני
זומבה שתלמידים יכולים לעקוב אחריהם ,המתאימים
להפסקות תנועה.
התנועה היומית היא דרך קלה ומהירה לגרום לתלמידים
לזוז ,בלי צורך בחומרים או חיבור לאינטרנט.
אני מציגה את התנועה היומית במהלך ההודעות
של מפגש הבוקר .אנו מתאמנים על התנועה במהלך
המפגש הזה.
אז אני אומרת בקול רם "התנועה היומית" ,או את שם
התנועה בכדי לסמן לתלמידים שלי שעכשיו עוצרים
לרגע את השיעור כדי לזוז קצת.

כיצד להשתמש:

תחרות ריקודים:
למי יש את
התנועות הכי
טובות?

קפיצות כוכב:
בצעו 10-15
קפיצות כוכב

כריעות או מתיחות:
בצעו  10כריעות
או היכנסו לתנוחת
כריעה והתמתחו
במשך  15שניות

חתרו בסירה:
השתמשו ב"משוט"
שלכם על מנת
לחתור את הסירה

•
•
•

הציגו את תמונת הביטמוג'י שלכם (בשיחת זום ,במקרן
בכיתה או מודפסת) עם השם של התנועה היומית
הדגימו את התנועה והתאמנו עליה יחד עם התלמידים
במהלך השיעור/היום כאשר אתם שמים לב
שהתלמידים שלכם צריכים לזוז ,צעקו "התנועה
היומית" או את שם התנועה ותנו לתלמידים לבצע
אותה

הנפת זרועות:
הניפו את הזרועות
שלכם למעלה
ולמטה מעל הראש
שלכם במשך 10-15
שניות
.
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שימוש ב  Pear Deckעבור למידה חברתית-רגשית
אליס הודג'ס
אליס מלמדת מתמטיקה בחטיבת ביניים בפורטלנד ,במדינת אורגון .היא השתתפה בתוכנית השנתית של תלמ"א
דברים הממלאים/מרוקנים את הדלי :לתלמידים
לתוכנות של מייקרוסופט או - Google
תוסף.2017
בשנת
רמון
במצפה
הוא
Pear
Deck
יכולה להיות שקופית משלהם ,שבה הם מתארים
 Slidesהמאפשר לכם להכין מצגות אינטראקטיביות
מה "ממלא להם את הדלי" היום (דברים שגורמים
ומפעילות ,הכוללות בין היתר טקסטים ,ציור ,גרירה של
להם להרגיש טוב לגבי עצמם והעבודה שהם עושים)
אובייקטים או שאלות רבות ברירה .אם ברצונכם ללמוד יותר
ומה "מרוקן להם את הדלי" (דברים שגורמים להם
על  Pear Deckוכיצד להתקין אותו ,ישנה סדרה שלמה של
להרגיש רע עם עצמם ,או עצובים) .המורה שולח
סרטונים קצרים שיעזור לכם לעשות זאת! https://www.
את התבנית לתלמידים ,וכך יש להם תבנית משלהם
peardeck.com/help-videos
לכתוב או לצייר בה.

הרעיון והמטרה:

אחד הדברים הנהדרים ב  ,Pear Deckהיא כמות התבניות
שיש בו עבור למידה חברתית-רגשית .אנחנו רוצים לוודא
שאנחנו לא רק מטפלים בלימוד המקצוע שלנו ,אלא גם
בבריאות וברווחה הכללית של התלמידים שלנו ,במיוחד
כאשר אנחנו מלמדים אותם מרחוק ולא רואים אותם פנים
מול פנים .לעזור לתלמידים לפתח כישורי התמודדות ,חוסן,
מודעות רגשית ואמפתיה אלו הם דברים שלוקחים אימון
ותחזוקה .החדשות הטובות הן שאנחנו יכולים לעזור להם
להתאמן בדברים האלה ,על ידי שילוב שאלות המקדמות
מודעות אישית ,בתוך השיעור הרגיל.
הנה כמה דוגמאות לתבניות:
-

בדיקת רמת לחץ :התלמידים יכולים למתוח קו
אל הציור המבטא את רמת הלחץ שבה הם שרויים,
ולהראות למורה איך הם מרגישים .ישנה אפשרות
לא להראות את שמות המסמנים לתלמידים אחרים,
אלא רק למורה על מנת לתת לו תמונת מצב של שלום
התלמידים.

-

סיכום שיעור :השתמשו בתבנית הזאת עבור הערכה-
עצמית מהירה ,שמעודדת את התלמידים לחשוב עד
כמה השיעור היה מאתגר עבורם.

talmaisrael.com
קצת על תלמ"א
תלמ"א -התוכנית הלאומית למצוינות באנגלית ,נוסדה ב 2014על ידי קרן שוסטרמן ,קרן שטיינהרדט ומשרד החינוך
הישראלי .תוכנית הדגל שלנו הינה תוכנית קיץ המספקת חווית עומק באנגלית לילדים ונוער ,ומשמשת בתור ה"חודש ה11
של החינוך הציבורי" עבור קהילות ישראליות יותר מקופחות.
תוכנית הקיץ החדשנית מחברת באופן ייחודי בין מורים מהעולם ומישראל ,אשר מלמדים בזוגות על מנת לספק לתלמידים
חווית למידת אנגלית אינטראקטיבית ,מהנה ויעילה .ב 2017יצאנו לדרך עם תוכנית תלמ"א  2.0-תוכנית של שנה עבור
מורים מסורים מחוץ לארץ ,אשר בונים קהילות של מחנכים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל .היוזמות המגוונות
והגדלות של תלמ"א מקדמות שיוויון הזדמנויות חינוכי ,בעודן יוצרות הזדמנויות משמעותיות בכיתה ומעבר לה -הן עבור
התלמידים והן עבור מורים.

