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 מדריך לעיצוב ולהוראה של שיעור היברידי
 עם סטודנטים הלומדים פנים אל פנים 

 וסטודנטים המצטרפים מרחוק 

 

 צוות היחידה לחדשנות בהוראה, מכללת לוינסקי לחינוך
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 3 ......................................................... פים מרחוקהמלצות לתכנון ולניהול מפגש שבו סטודנטים משתת

 4 ................................................................................................. תסריט שיעור במתכונת של סדנה
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 5 ............................................................................................ אפשרויות לשילוב הסטודנטים מרחוק

 6 ........................................................................................ עידוד אינטראקציה עם לומדים מרוחקים
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 7 ........................................................................................................................ הכנות מוקדמות
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 תיאור כללי

 

מדריך זה נועד לתת מענה לצורך לשלב סטודנטים הנמצאים מחוץ לקמפוס בשיעורים המתקיימים במכללה. 

דנטים המרצה וחלק מהסטודנטים לומדים שיעור פנים אל פנים במכללה, וחלק מהסטו במודל הוראה זה

 מצטרפים לשיעור באמצעות פלטפורמה לשיעור סינכרוני.

 

 

 

אפשר לשלב את הסטודנטים המרוחקים בפעילות במליאה כמו  באמצעות כלים טכנולוגיים ופדגוגיה מתאימה

גם בפעילות בקבוצות. במדריך זה מובאות המלצות לתכנון מפגש המשלב לומדים מרוחקים בפעילות הכיתתית 

 ההכנות הנדרשות. שלוכן פירוט 

 

 

  לעזרה בתכנון מפגש מסוג זה אנא פנו לצוות היחידה לחדשנות בהוראהciet@levinsky.ac.il  
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 הכנות לשיעור

 

 

 ניהול מפגש שבו סטודנטים משתתפים מרחוקלהמלצות לתכנון ו

 גר פדגוגי וטכני. הוא את -קרוב ומרחוק מ -שני סוגים של משתתפים יהול שיעור שבו נ

כדי להתמודד עם אתגר זה חשוב לתכנן את השיעור באופן מפורט מבעוד מועד, ולתכנן את האופן שבו תשלבו 

את שני סוגי הלומדים בשיעור באופן מיטבי, כך שהסטודנטים שהגיעו למכללה יצאו נשכרים מהמפגש פנים אל 

 בו. נערכותהוהסטודנטים המשתתפים במפגש מרחוק יוכלו לצפות בשיעור ואף להשתתף בפעילויות  פנים,

 

אם תרצו לאפשר לסטודנטים תוכלו לתכנן מראש  תכננתם שיעור פרונטליאם  - שיעור פרונטלי ●

 המצטרפים מרחוק:

 צפייה בלבד  ○

 המיקרופוןשאילת שאלות בצ'ט או באמצעות ו צפייה ○

 השתתפות מלאה בדיון הכיתתי ○

במתכונת של סדנה מאפשר שילוב טוב יותר של שתי קבוצות הלומדים וחוויה של שיעור  - סדנה ●

 השתתפות פעילה לכולם. להלן הצעה לתסריט של שיעור מסוג זה:
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 תסריט שיעור במתכונת של סדנה 

 

 אפשרויות לחלוקה לקבוצות

 פנים אל פנים בנפרד מקבוצות של סטודנטים המצטרפים מרחוק - הומוגניותבוצות ק ●

יש מספיק סטודנטים המצטרפים מרחוק, והם יכולים ליצור קבוצה או ש במקרהאפשרות זו מומלצת 

 קבוצות. במקרה כזה יש לפתוח חדרי זום ייעודיים שבהם הקבוצות של הסטודנטים מרחוק יעבדו. כמה

 

יש ש קרהאפשרות זו מומלצת במ - עורבות פנים אל פנים/מרחוקמ –קבוצות הטרוגניות  ●

סטודנט אחד או שניים המצטרפים מרחוק. במקרה כזה אפשר לצוות כל סטודנט לקבוצה פנים אל 

 עם הסטודנט מרחוק.תתקשר הקבוצה בו שקבוצה חדר זום, לפנים, ולפתוח 
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  אפשרויות לשילוב הסטודנטים מרחוק

 

מה הסטודנטים מרחוק  הפעילות
 רואים?

מה הסטודנטים 
 מרחוק שומעים?

כיצד הסטודנטים 
 מרחוק משתתפים?

הרצאה פרונטלית ליד 
 מצגת/הלוח

את המרצה ואת 
הלוח/מצגת המשותפת 

 בזום
ראו הנחיות לחיבור )

מצלמה ולבחירת מבט אל 
 (המרצה

 את המרצה
הנחיות לחיבור )ראו 

לשימוש במיקרופון 
 אלחוטי(

צפייה והקשבה, כתיבת 
שאלות בצ'ט של הזום, 

 וידאוושאלות ב

 דיון במליאה

תה יאת המרצה או את הכ
)ראו הנחיות לחיבור 

מצלמה ולבחירת מבט אל 
 תה(יהכ

את המרצה. אם 
רוצים שישמעו גם את 

תה יש יחברי הכ
להשתמש במיקרופון 
אלחוטי )ראו הנחיות 

לחיבור ולשימוש 
במיקרופון היקפי או 
 במיקרופון אלחוטי(

צפייה והקשבה, כתיבת 
שאלות בצ'ט של הזום, 

 וידאוושאלות ב
)אם מדובר בקבוצה 

 קטנה מרחוק(

 עבודה בקבוצות מעורבות 
 סטודנטים פנים אל פנים)
 סטודנטים מרחוק(ו

*אפשרות זו מומלצת כאשר 
מדובר במספר קטן של סטודנטים 

 המצטרפים מרחוק

 את חברי הקבוצה שלהם
)מצלמה במחשב הנייד 

 מכוונת לקבוצה(

את חברי הקבוצה 
 שלהם

)באמצעות מיקרופון 
 במחשב הנייד(

הסטודנט הנמצא מרחוק 
מחובר בזום למחשב נייד 

באחת הקבוצות ושותף 
מלא בדיון/בעבודה 

באמצעות כלים דיגיטליים 
 שיתופיים

עבודה בקבוצות הומוגניות 
)סטודנטים פנים אל פנים 

 בנפרד מסטודנטים מרחוק(

*אפשרות זו מומלצת כאשר 
מדובר במספר גדול של 

 סטודנטים המצטרפים מרחוק

 את חברי הקבוצה שלהם
 )בחדר הזום(

את חברי הקבוצה 
 שלהם

 )בחדר הזום(

הסטודנטים הנמצאים 
מרחוק עובדים כקבוצה 

 זה עם זה

צפייה בתוצרי העבודה 
 בקבוצות

 תהיהכאת 
)ראו הנחיות לחיבור 

מצלמה ולבחירת מבט אל 
תה( ואת הלוח של יהכ

מוצגים תוצרים  אםהזום )
 דיגיטליים(

 תהיאת חברי הכ
)ראו הנחיות לחיבור 
ולשימוש במיקרופון 
היקפי או במיקרופון 

 אלחוטי(

צפייה והקשבה, כתיבת 
שאלות בצ'ט של הזום, 

 וידאוושאלות ב

בודה הצגת תוצרים של הע
 בקבוצות

 תה יאת הכ
)ראו הנחיות לחיבור 

מצלמה ולבחירת מבט אל 
תה( ואת הלוח של יהכ

מוצגים תוצרים אם הזום )
 דיגיטליים(

 תה יאת חברי הכ
)ראו הנחיות לחיבור 
ולשימוש במיקרופון 
היקפי או במיקרופון 

 אלחוטי(

הצגת תוצרים באמצעות 
מצלמת הזום או שיתוף 

 יםתוצרים דיגיטלי
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 עידוד אינטראקציה עם לומדים מרוחקים

 פשר לעודד אינטראקציה עם לומדים מרוחקים בכמה דרכים:א

 

 דיון במליאה .1

צב שבו הסטודנטים המרוחקים אינם מצליחים כדי למנוע מ - דיבור ברור ובקול על פי תור ●

 לשמוע את הנאמר, ולאפשר להם לשמוע ולהבין את דברי המרצה והמשתתפים.

. במקרה כזה מומלץ לבחור באפשרות זכות דיבור לסטודנטים המשתתפים מרחוקמתן  ●

speaker view ב-Zoom  המגדילה את התמונה שלהם המוקרנת על המסך, כדי

 שהמשתתפים יוכלו לראות ולשמוע אותם.

 המרצים נותנים לסטודנטים משימה לימודית אישית או קבוצתית.  - משימות למידה .2

 רורות על גבי שקף המונגש גם לסטודנטים המרוחקים או מקושר במודל.מומלץ לתת הנחיות ב

 

ם המשימה אישית )לדוגמה, משימת כתיבה(, אפשר לערוך אחריה דיון א – משימה אישית ●

 . 1במליאה כפי שמתואר בסעיף 

 משימה קבוצתית ●

(, לדוגמה, Google Docsמומלץ להציע משימה שבה עובדים בקבצים שיתופיים )כגון  ■

יצירת נייר עמדה שיתופי או חקר מקור מידע ברשת. משימה זו מאפשרת לסטודנטים 

המרוחקים לתרום תרומה משמעותית לעבודה הקבוצתית ולקיים אינטראקציות מרובות 

 עם חבריהם.

בעבודה בקבוצות הטרוגניות, המורכבות מסטודנטים הלומדים פנים אל פנים ומרחוק,  ■

בקבוצתו, המצויד במחשב נייד ו'להעלות' את הסטודנט  מומלץ לצוות לכל סטודנט עמית

על מסך המחשב. באופן כזה, חברי הקבוצה יכולים לשמוע ולראות אותו כאילו הוא נמצא 

 ממש בקבוצה.

לאחר המשימה הקבוצתית אפשר לאסוף את התוצרים ולדון בהם במבנה מליאתי, כפי  ■

 ים על הלוח., תוך הצגת התוצרים בקבצים השיתופי1שמתואר בסעיף 
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 מה נדרש

 מרצה במכללהל

 מחשב המחובר למקרן ומסך ●

 (Zoomקישור מחשב המרצה לפלטפורמה לשיעור סינכרוני ) ●

 תהיחיבור מחשב המרצה למצלמת וידיאו המכוונת לכ ●

 חיבור מחשב המרצה למצלמת וידיאו המכוונת לעמדת המרצה/לוח ●

רצונכם לאפשר לסטודנטים המצטרפים מרחוק מיקרופון אלחוטי או מיקרופון עם חוט מאריך )אם ב ●

 תה(ילשמוע גם את חבריהם לכ

 תה )יש להזמין מראש ממערכות מידע(ימחשבים ניידים או מכשירי קצה לפעילות הסטודנטים בכ ●

 סטודנטים הלומדים מרחוקל

  מחשב נייד או מחשב נייח המצויד במצלמה ומיקרופון ●

  חיבור טוב לאינטרנט ●

 (Zoomלפלטפורמה לשיעור סינכרוני )קישור  ●

 הכנות מוקדמות

   ciet@levinsky.ac.il התייעץ עם צוות היחידה לחדשנות בהוראה לפני השיעורל -ומלץ מ ●

 בדיקה עם מערכות מידע לגבי הציוד הטכני בחדר והזמנת תומך טכני במידת הצורך ●

 בלטים וכו'ט -הזמנת מכשירי קצה נוספים ממערכות מידע במידת הצורך  ●

מראש של הקישור לפלטפורמה של השיעור הסינכרוני לסטודנטים המשתתפים מרחוק או  שליחה ●

  הודעה על הימצאות הקישור במודל

 -אם נעשה שימוש בקבצים שיתופיים או בחומרי עזר אחרים בפעילות בשיעור לעבודת הסטודנטים  ●

שת הקישורים לסטודנטים )דרך יחידת ההוראה הכנת הקבצים, שיתופם עם הרשאות מתאימות, והנג

 דל(במו

 'הרצה' מוקדמת ובדיקת מיקרופון, רמקולים ומצלמות במכללה ●
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 תפקיד תומך המפגש

 פני השיעורל ●

לתאם עם המרצה את מהלך השיעור ואת אופן המעורבות של התומך בו. לערוך היכרות עם הציוד, 

 לוודא הימצאות ציוד לשמירה על כללי התו הסגול וניקיון הציוד בחדר. 

 ביום השיעור ●

 ולהכין עם המרצה מראש את החדר:לפני תחילת השיעור להגיע לחדר לפחות רבע שעה  ○

 ה ל'תו סגול'בדיקת ציוד היגיינ  ○

 התחברות ממחשב המרצה לזום ○

 הדלקת מקרן ○

 בדיקה של פעולת המצלמות והמיקרופון ○

 בדיקה של השמע בזום ○

 פתיחת מכשירי קצה נוספים במידת הצורך ○

 בזמן השיעור ●

 שמירה על הנחיות "התו הסגול" בעת העברת מיקרופון לדוברים ○

 מעקב אחר הצ'ט וריכוז שאלות למרצה ○

הנמצאים מרחוק שומעים ורואים את המרצה ואת הסטודנטים הלומדים וידוא שהסטודנטים  ○

 פנים אל פנים

 מעקב אחר העבודה בקבוצות בחדרי זום ועדכון המרצה ○
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