
 המלצות להוראת 
שיעור סינכרוני מהבית

שימוש במצגת מלווה להרצאה
המצגת היא עוגן וויזואלי, היוצר ארגון לשיעור ומסייע לסטודנטים לשמור על 
קשב. מומלץ לפתח מצגת שתכלול את ראשי הפרקים של השיעור. בכל מקרה, 
אין "להקריא" את ההרצאה מהמצגת. מומלץ להיעזר במסמך "הנחיות לבניית 

מצגת" המופיע בלשונית הוראה ולמידה מרחוק באתר. 

תכנון השיעור
תכננו את מבנה השיעור, את האופן בו תחלקו אותו למרכיבים השונים ואת 
הכלים הדיגיטליים, בהם תעשו שימוש במהלך השיעור. ניתן לפנות למרכז 

לחדשנות טכנו-פדגוגית להיוועצות.

אינטראקציה עם הסטודנטים במהלך השיעור
גם בשיעור סינכרוני, חשוב לשלב חלקים בהם הסטודנטים פעילים. השתמשו 
וכו'( כדי לאפשר  Annotate, Reactions, לוח לבן  במרכיבי הזום )צ'אט, 

לסטודנטים להשיב על שאלות לאורך השיעור.

תוכלו גם לשלוח בצ'ט קישורים לכלים דיגיטליים כגון מנטימטר, פאדלט וכלי 
גוגל ולהתייחס לתוצאות. 

פתיחת השיעור בזום
מומלץ לפתוח את השיעור מספר דקות לפני שעת השיעור הקבועה, על מנת 
לאפשר שיחת חולין בין הסטודנטים. מאחר שאינם נפגשים בקמפוס, זו 
ההזדמנות שלהם להתערות אלה עם אלה. התחילו בפתיח מעניין שיחבר את 
הסטודנטים לנושא. להמלצות נוספות בנושא פתיח, צפו במצגת "שיעור היברידי 

או מקוון- מבנה ועקרונות" בלשונית הוראה ולמידה מרחוק. 



מתיידדים עם הכלים הדיגיטליים
הקדישו מספר דקות בשיעור להיכרות קצרה של הסטודנטים עם כלי הזום 

ולתיאום ציפיות

בנוגע להתנהלותם בזום במהלך שיעור. במידה ואתם משתמשים בכלים 
דיגיטליים נוספים, הסבירו עליהם לסטודנטים לפני מתן משימות בכלים אלה.

ניהול הצ'אט
הצ'אט משמש הן להתייחסות לבעיות טכניות והן למענה על שאלות תוכן 
נקודתיות שעולות לאורך השיעור, אך לא נרצה שיקטעו את מהלכו. הקפידו 
לעצור מספר פעמים לאורך השיעור כדי לבדוק את הצ'ט ולהתייחס לשאלות 

הסטודנטים.

מומלץ אף לעשות שימוש בצ'אט כדי לקדם את האינטראקציה עם הסטודנטים- 
להציג להם שאלה ולבקשם לענות בצ'אט, להנחות אותם לכתוב התייחסויות 

לסוגייה המוצגת בשיעור וכן הלאה.

חזרה לפני העברת השיעור
וודאו שאתם מכירים היטב את הפונקציות השונות במערכות הדיגיטליות בהן 

תשתמשו במהלך השיעור וערכו ניסוי כלים )רצוי עם אדם נוסף(.

אתם לא לבד!
כאשר מדברים למסך עשויה להתעורר תחושה שאתם לבד – זכרו שהסטודנטים 
כאן! הקפידו על ניהול תקין של השיעור, אנרגיה טובה, חיוך ושמירה על קשר 

עין עם המצלמה )כלומר, עם הסטודנטים(.

להיוועצות ותמיכה פנו לצוות המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית:
learn@aac.ac.il :טלפון: 08-6789161 | דוא”ל


