
רותי סלומון, מכון מופת

למידה אסינכרונית מיטבית



המפגש נושאי

סינכרוני או אסינכרוני? •

Moodle-ב – המודל של גריסון •

רמות שיתוף למידה שיתופית - •

שיתופית לעבודה Moodle כלי •

דוגמאות וטיפים •

סוגי פורומים שונים

שאלון בחירה

אגרון מונחים

בסיס נתונים



צוות חשיבה בנושא הוראה מקוונת באוניברסיטה העברית 

ראש היחידה להוראה ולמידה  בראשות פרופ' אהרון פלמון

פרסם דו"ח חשוב ומרתק עם המלצות כיצד להיערך 

ללמידה בשנים הקרובות.



ח ממליץ לשלב אלמנטים וקורסים מקוונים בהוראה באוניברסיטה והוא עושה את זה במשורה  "הדו

(.לשיגרהכמובן אם וכאשר אי פעם נחזור )ובצורה אחראית ונכונה לדעתי 

מהם ענו שהם  80%. תלמידים5000סקר שנעשה בין מעל ח היא "אחת הנקודות המרתקות בדו

רוצים ללמוד בצורה מקוונת את כל  28%)מעוניינים להמשיך ברמה זו או אחרת של למידה מקוונת 

(.רוצים שילוב של רכיבים מקוונים בקורסים פרונטליים20%חלק מהקורסים ו 31%, הקורסים

רוצים לחזור  40%פחות מ . מרצים התוצאות היו רק קצת פחות נלהבות900בסקר שנערך בין מעל 

או לשלב מרכיבים  ( 15%)באופן חלקי , (12%)אחורה וכל השאר רוצים ללמד מקוון באופן מלא 

(.33%)מקוונים בקורסים פרונטליים 

ועוד באחת האוניברסיטאות  . תוצאות מדהימותבהתחשב בסמסטר הטראומטי שעבר על כולם אלו 

השמרניות ביותר בתחום זה בה ההשקעה בהוראה מקוונת הייתה עד עכשיו מועטה ורוב המרצים  

.נראה שהמהפכה בהוראה היא בלתי נמנעת. לא גילו בה כל ענין







מתי לבחור בסינכרוני?

לשילוב עבודה  

בקבוצות, למשל ע"י 

שימוש בעבודה 

בחדרים מפוצלים

כשרוצים ליצור עוגן 

ומסגרת מלווה לקורס

לשילוב אינטראקציה  

בשיעור: שאלות, דיו ן 

וכו ' 

כשרוצים לתת מענה 

ללומדים. שעת קבלה, 

תרגול וכו'



מתי לבחור בא-סינכרוני?

כשאין יתרון לתקשורת  

בזמן אמת מול 

המורה/מרצה

לצרכי למידה עצמאית  

לדוגמת קריאה, תרגול  

או כתיבה

כשרוצים לאפשר 

עבודה קבוצתית לאורך  

זמן

כשרוצים לאפשר 

תרגול של החומר 

הנלמד בצורה  

המשכית לאורך 

השבוע 







נוכחות מרצה בלמידה אסינכרונית



פרסם פסקה בראש הקורס שתעזור לך לקבוע את הטון

כלול מידע אישי, תמונה ואולי קטע וידאו, כך שהלומדים ידע ו  •

לחבר את הפנים שלך לשמך.

איך תתנהל התקשורת עם הלומדים במהלך הקורס? )פורו ם  •

הודעות שהם צריכים לבדוק? מייל?(

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

 ) ?' בערב? באיזו תדירות תשיב לשאלות סטודנטים וכו

דבק בזה. ואם יש שינוי, עדכן את הלומדים.

ביסוס נוכחות מרצה בתחילת הקורס



כתבו פסקת פתיחה בראש ביחידה הכוללת

נושא השיעור והכנה קצרה לתכני השיעור •

מה הלומד נדרש לעשות בלמידה העצמית ובאיזה סדר? •

האם יש מטלה או משימה בסיום הלמידה? •

תנו שמות ברורים לפעילויות

XXX לדוגמה מאמר/סרטון בנושא •

XXX מטלה להגשה בנושא •

נוכחות מרצה בלמידה אסינכרונית



תקשורת עם הלומדים

מומלץ לפתוח פורום שאלות ותשובות לכל שיעור מקוון )או   •

לכל הקורס( וחשוב שהמרצה יענה לשאלות שעולות

engagement צרו

זמנו ללומדים פעילויות אישיות ושיתופיות   •

נהלו דיונים איכותיים – הראו נוכחות בפורומים •

טיפים פשוטים ליצירת סביבה תומכת למידה



השתמשו בפסקאות מעוצבות כפיגומים



יצירת נוכחות רגשית חברתית בלמידה אסינכרונית



למידה שיתופיתתקשורת עם המרצה



Sharing

מהלך שהוא חד צדדי, שבו הלומד משתף אחרים 

ברעיון או בתוצר מוגמר.

Co-operation

תהליך מכוון ליצירת תוצר משותף, שמתקיימת בו 

התוצר המשותף  חלוקת עבודה בין חברי הצוות –

נוצר על ידי מספר שותפים, כאשר כל אחד  

מהשותפים אחראי על חלק.

שיתוף סוגי



Collaboration

עבודה משותפת ודינמית, לאורך כל תהליך 

היצירה . 

כל אחד מחברי הקבוצה מחויב ל ביצוע המשימה 

ולכן גם מתבצעת כל העת הערכה מחדש  של 

המצב והתאמת התפקוד לביצוע של חברי 

הקבוצה האחרים ובהתאם לצרכים, ובאמצעות 

התייעצות ועזרה הדדית.

Collaboration - שיתוף סוגי



סוגי פורומים שונים

שאלון בחירה

אגרון מונחים

בסיס נתונים

כלים לעידוד למידה חברתית רגשית



Moodle-סוגי פורומים שונים ב



פורומים למטרות שונות

דיון קבוצתי  .1

כל אחד מציג רעיון   משימה קבוצתית - .2

במה לשיתוף בתוצרים   .3

פורום תמיכה .4

פורום התייעצות פורמלי ולא פורמלי .5

מרחב חברתי   .6

איכותיים דיונים –נהלו בפורומים נוכחות הראו



לוח מודעות, אגרון מונחים, שאלת סקר הדגמה:

https://moodle.achva.ac.il/course/view.php?id=6498

https://moodle.achva.ac.il/course/view.php?id=6498


בסיס נתונים, שאלת בחירה, פסקאות מעוצבות הדגמה:

http://moodle.achva.ac.il/course/view.php?id=6492

http://moodle.achva.ac.il/course/view.php?id=6492


לסיכום

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




