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 תובנות למנהלים - 0202למידה מרחוק ניהול 
 
בו שלבי הסתגלות אישיים וסביבתיים בהם יש צורך ברגישות  היא תהליך שישהוראה בחירום ה

בימי חירום מנהל בית ספר צריך "להעתיק" את  .חדשה ״חוסר השיגרה״ לשיגרהלעבור מכדי רבה 
 הלמידה, מערך ההוראהשל משרדו מבית הספר לביתו, ולעבור מניהול פיזי לניהול וירטואלי 

  !במאפייני פעילות חדשיםאבל  "מרחוק" והפעילות החברתית. הכול ממשיך
 

 .צוות מפ"המנהלי בתי ספר וותובנות של טיפים לפניכם 
 שיתוף תובנות מקיף מפעילותה בבית הספר. מנהלת אורט גוטמן על בר מעוז טלתודה מיוחדת ל 

 
 

  :שגרות צוותי ניהול ומקצוע מרחוק. 1

 לדוגמה:פעילויות קבועות, לארגן מערך מפגשים ויש 

 מומלץ להיפגש באופן  – חלוקת משימות והעברת מידע רלוונטי - יומית ישיבת הנהלה
  .(ZOOMאו  UNICKO-)ב סינכרוני

  ב מומלץ להיפגש באופן סינכרוני – עצוותי מקצוצוותי למידה מרחוק, ישיבות(-UNICKO 
 .ולהמשיך את הקשר בקבוצת ווטסאפ (ZOOMאו 

 שממלא כל מורה, אחת לשבוע.פשוט טופס מקוון  – מרחוק דיווח סטטוס הוראה ולמידה 

 בסמארטסקול. וציונים , פעילויותנוכחות שוטף של דיווח  

 מומלץ להיפגש באופן  –מפגש חברתי ל"איוורור" ושיתוף  - מליאת מורים אחת לשבוע
  .(ZOOMאו  UNICKO-)ב סינכרוני

 
 

שעולים אצל  ודיון בקשיים הלמידה מרחוק התקדמותמעקב, התפתחות ובכל המפגשים יעסקו 
  "נוער בסיכון" או מסורבי קשר.כגון: תלמידים משועממים,  ,תלמידים

 
 קשיים טכנייםכמו: מוטיבציה בחלק מהכיתות,  והתמודדות עם אתגריםכללים דיונים יתקיימו גם 
תוך גמישות ומענה זריז לצרכים  טווחים קצריםה לדרכי פעול קבלת החלטות על - והכי חשוב

 . משתנים
 

חט"ב /  - "הפרדת רשויות"תוך  ,למידה מרחוקל משימה צוות 2 מומלץ להקיםבבתי ספר גדולים 
על בבתי ספר גדולים, . ובגיל התלמידים הלמידה, בצרכים הרגשיים בגלל השוני במיקוד, חט"ע
  מרחוק לקבלת סטאטוס ותכנון הימים הבאים. למידה יצוותעם  להיות בקשר הדוק ויומיומי .תמנהל
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  למידת כלים טכנולוגיים להוראה ולמידה -הנהלה לומדת. 0
 

איתם יפעל את כל הפלטפורמות והמערכות  וללמוד להכיר יםחייב נהלההוצוות ה בית ספר.ת מנהל
את השימושים, היכולות, היתרונות, החסרונות להכיר ברמה העקרונית  צוות הניהולבית הספר. על 

 . והמגבלות של כל מערכת
 
  :המרכזיותמערכות ה

 ,gmailוני, , מייל ארגSMS, WhatsApp) הורים-תלמידים-מורים מערכות לתקשורת ·
 (וטלפון סמארטקסול

 -אורט , קמפוס= קלאסרוםGoogle ClassRoom, Moodle)מערכות לניהול למידה מרחוק  ·
 אביב, ילקוט דיגיטלי מט"ח ועוד(

 (ועוד DUOמרקו פולו,  ,WhatsApp,Zoom   ,UNICKO)מערכות לקיום מפגשי וידאו  ·
  (ועוד בית ספרי , פייסבוקיבית ספראתר , Google Sites)תכנים ברשת  פרסוםמערכות ל ·
 )סמארטסקול( לניהול בית ספרמערכות  ·

 
 

 . WhatsAppהשמלווה את כולנו הוא והמוכר ביותר הכלי המרכזי  חשוב:טיפ 
להנחות את המורים  ישו ורשימות שיתוף קבוצות להודעותפתוחות, להפריד בין קבוצות  יש

  :בהתנהלות מול התלמידים
 .ר שיחות, דיונים ותגובות של כל חברי הקבוצהשנאפ – בקבוצה פתוחה

 רק מנהלי הקבוצה כותבים ולשאר אין אפשרות להגיב או לשתף.  -בלבד להודעות בקבוצות
הודעה אחת שנשלחת ישירות )אישית( לכל המשתתפים. אף אחד לא  – רשימת תפוצה

 יודע שאחרים קיבלו את אותה הודעה. 
 
 
 
 

 !פעם לא מאוחר אף -מרחוקללמידה  צוותשל  שוטף ופיתוח מקצועיהקמה . 3
 

. שווה להקדיש זמן ללמידת הצוות את הכלים הרלוונטיים ורק אז שיוצאים לדרךחשוב להתכונן לפני 
 מה נדרש? להתחיל בהוראת התלמידים.

  עמיתים והכרת כלים מתוקשבים. ידתמקצוע, למ ללמידה בצוותילהקצות זמן 

  כל מורה בונה לכל קבוצת לימוד ש לבניית אתרי גוגל קלאסרום ומטלה ראשונהלהקצות זמן
 את המרחב ללמידה, מפיץ ובודק שתלמידים מצטרפים כ"לומדים" באתר.

 בהם ששימוה, פעילויות ודרכי ללמוד כל הזמן על כלים חדשים...... 

  ו שויתוף בתובנות רפלקציהBest practices. 
 
 
 
  

https://faq.whatsapp.com/he/android/26000123/?category=5245251
https://www.y4pc.co.il/07-18-guides/how-to-block-whatsapp-group-members-sending-messages.html
https://faq.whatsapp.com/en/android/23130793/?lang=he
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  שגרת לימודים אונליין:. 4
, למשל של בית הספר הווירטואליהפעילות  מערכתאת  ,מראש ,לתלמידים ולפרסם להגדירחשוב 

 . אין טעם להעתיק ולהדביק מערכת שעות בית ספרית פיסית לוירטואלית .בעזרת יומן גוגל
 חשוב לשמור על העקרונות הבאים:

o ולתת מטלות  סינכרונית-ללמידה אגם ומומלץ להשתמש בכלים חשוב  - לא הכל סינכרוני
 ן המתאים להם. מבז יבצעושהתלמידים י

o חשוב שהזמן יהיה מתאים לשגרת היום  -ומעודד מעורר מוטיבציהומפגש  שגרת לימודים
כשהמתבגרים עוד לא קמו ולא בשעות שהאחים הקטנים  לא מוקדם בבוקרשל התלמידים. 

או למי  להקפיד על הקלטות להאזנה מאוחרת בקצב שלהם צריכים את המחשב הבייתי.
 .שלא נכח

o למשל: שיגור מטלות להגשה עד סוף השבוע )מטלה ההגשה בזמני עם נחישות גמישות ,
 יחור.אמועד או בבעל הגשה תגובה  אחת בכל מקצוע(.

o  כדאי לתת כמה אפשרויות ולאפשר לתלמידים להחליט על במטלות לאפשר בחירהחשוב .
 . טקסטואלית, ווידיאו קומיקס ועוד -ובאיזו מדיה מה הם עונים

o תהליכי יין רציני והמטלות הן חלק מהענ. רק כך התלמידים מבינים שדיווח בסמארטסקול
 הערכה גם בלמידה מרחוק!

 
 

 טיפוח חוסן אישי וארגוני .5
ת השייכות. שום לחלקים הרגשיים, הפיסיים ולתחגלהתייחס לא רק לנושא הלימוד אלא חשוב מאוד 

 היועצות לפעילויות מסוגים אלה.לקיים ו מומלץ להחליף רעיונות בין המורים
והרווחה  טיפוח החוסןבמכינים שיעורים/טיפים )לשיעורי חינוך( שיעסקו בימים אלה אנחנו 

 במייל נוסף.ישלחו . חומרים החינוכית
 
 
 

 תנהלות מול התלמידים:הלחיים קלים ב כמה טיפים. 6
 

התלמידים לא ממש זוכרים את הסיסמאות שלהם לסמארטסקול, לגוגל - אישיותסיסמאות  .1
 .ר סיסמהזלהעביר למורים את הדרכים כיצד ניתן לאח . חשובהארגוני, לפורטל משרד החינוך

משימות את המטלות וה ומומלץ לרכז בתוכ – גוגל קלאסרום :מרכז למידה, כמואתר  .2
 ., לא לוותר בענין, כלי ניהול פשוט וידידותיתשהתלמידים צריכים לעשו הלימודיות

  .Gmail -או ב WhatsAppה -בקבוצות קטנות וכיתתיות ב אחידה סביבה תקשורת .3
פייס טיים או בכל כלי  , מרקו פולו,זום - מחנכיםשחרית  /ערבבכל בוקראם אפשרי ומקובל  .4

סבב "מה נשמע" של כל מחנך מדי יום באמצעות טופס אפשר לקיים  לחלופין, ידידותי אחר.
 מקוון. 

 
 

למידה פרטים באתר  –אנחנו כאן לעזרתכם עם וובינרים, סרטוני הדרכה והדרכות של צוות מפ"ה 
 .לעזרתכםצוות מפ"ה כאן . בחירום

https://www.ort.org.il/category/teaching-and-learning/lemida-heroom/
https://www.ort.org.il/category/teaching-and-learning/lemida-heroom/
https://www.ort.org.il/category/teaching-and-learning/lemida-heroom/
https://www.ort.org.il/coronagoogle-gsuite-for-education/
https://www.ort.org.il/coronagoogle-gsuite-for-education/

