
'הורי אמפגש 

בית ספר יצחק נבון

2020ספטמבר 



תוכנית המפגש

מנהלת, שירלי רוזמן-עקרונות הלמידה מרחוק  •

'סגנית ורכזת א, מרינה זמיר–תוכנית הלמידה מרחוק •

יועצת, טל בן טוב–היבטים רגשיים •



אז איך החלה השנה 

?בבית הספר



























עקרונות הלמידה 

מרחוק



עקרונות הלמידה מרחוק

נוכחות•

עצמאות•

תמיכה•

גמישות•

פחות זה יותר•

למידה מניסיון העבר•

הלמידהמסעות : פדגוגיה בית ספרית•

ערכים   
ועמדות

ידע

כישורים  
ומיומנויות



:עקרונות בתכנון השבוע

יש בבתי הספר הרבה יותר מרק "

.  הוראה

יש בהם התפתחות רגשית  

התבגרות  , צמיחה, וחברתית

אלה תחומים . ופיתוח תחומי עניין

. שלא התמקדנו בהם כראוי בעבר

אסור לנו להכניס ללמידה מרחוק 

".רק את הלמידה עצמה

19.9.20,  דה מרקר



למידה מרחוק בתקופה זו

מוגדרת כלימודי חובה•

(ללא שישי)' ה-'א: ימי הלמידה•

אישי יומיומיקשר : הדגש•

('מכיתות ג)אנגלית / חשבון / שפה : התמקדות במקצועות הליבה•

'דק20–זמן שיעור סינכרוני מיטבי •

קבוצות למידה קטנות•

למידה סינכרונית•
שיעור סינכרוני אחד קבוע ביום עם המחנכת•
עד שני שיעורים סינכרוניים עם הצוות המקצועי•

סינכרונית-למידה א•
משימות יומיות של למידה עצמאית ושיתופית•



Teamsמערכת 

הפלטפורמה דרכה מתבצעים השיעורים וניתנות המטלות•

ניהול זמן ומשימות, כניסה קלה-עצמאות במרחב הדיגיטלי  •

הקלטת שיעורים, משימות, אט'צ, וידאו-תקשורת •

אחסון קבצים, תוצרים, מטלות–שיתוף •

דיונים, למידה שיתופית מוגנת-התנהלות חברתית •

פלטפורמה עירונית–תמיכה טכנית •



תוכנית הלמידה  

מרחוק
'סגנית ורכזת א, מרינה זמיר



מבנה יום הלמידה

קריאה, שיר, חידה, משימה–סיכום יום / פתיחת יום •

חשבון/ שפה + חברתי : שיעור סינכרוני עם המחנכת•

(ביום1-2)מורה מקצועית –שיעור סינכרוני •
שעת סיפור, מדעים, אמנות, אנגלית, חינוך גופני•

שעות הלמידה הסינכרונית יחולקו לפי בחירת ההורים•
ילדות/ על מנת להקל על משפחות עם מספר ילדים •

למי שישטאבלט/ בסמארטפוניםניתן להיעזר גם •



המשך-מבנה יום הלמידה 

קטנותתרגול ומשימות בקבוצות -סינכרוניות -משימות א•

זמן המשימהבמהלךלסיועזמינהמחנכת•

משוב על חלק מהמשימות שניתנות•



סוג שיעורשיעורשעהיום

סינכרוני1' קב-מחנכת 8:30-9:00יום שלישי

סינכרוני2' קב-מחנכת 9:00-9:30

סינכרוני3' קב-מחנכת 9:30-10:00

סינכרוני4' קב-מחנכת 10:00-10:30

סינכרוני-אזמן משימה10:30-11:00

סינכרוניחינוך גופני11:00-11:30

סינכרוניאמנות11:30-12:00

סינכרוני-אזמן משימה וסיכום יום12:00-12:30

מבנה יום  
לדוגמא



ספרי הלימוד

השבוע הקרובלהשאלת ספרים במהלך התארגנות •

חלוקה לאחר יום כיפור•

לתרגול ולא המטרהאמצעי -ספרים וחוברות •

התקדמות אחידה•

ידע מגיע ממקורות שונים: למידה דיפרנציאלית•



...מעכשיומתחילים –עידוד קריאה 

קריאה יומית•

סיפור במערכת הלמידהשעת •

קריין השבוע/ כוכבי קריאה / טקסט שבועי •

חשיפה לספרים באמצעות מסעות הלמידה•

בהמשך השנהת.סופרעם מפגש •

(עיניים, אדם צעיר)עיתונים כיתתיים •



היבטים רגשיים
יועצת, טל בן טוב



שאלות ותשובות


