
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 שימוש במצגת

המצגת היא עוגן וויזואלי שמסייע לסטודנטים 

מעולה , לשמור על קשב. אם יש לכם מצגת קיימת

 . תוכלו לשתף אותה עם הסטודנטים שלכם –

' תחנות'כדאי לייצר מצגת בסיסית עם , אם אין לכם

 .המקוון עיקריות שאתם עוברים דרכן בשיעור

 

 תכנון השיעור

אחד היתרונות של מפגש כיתתי הוא שניתן לראות 

הם יכולים להרים יד, , הסטודנטים את המבטים של

נראה השיעור חשבו איך . לנהל דיון, לשאול שאלה

אילו כלים במערכת הבינו שלכם בדרך כלל, 

מאפשרים לכם לעשות זאת והיכן יידרשו פתרונות 

 אחרים.

 שאלות ואינטראקציה

גם בכיתה הדיגיטלית, חשוב לשלב מקומות בהם 

השתמשו בצ'אט כדי לאפשר הסטודנטים פעילים. 

לאורך השיעור. להשיב על שאלות  לסטודנטים

קישורים לכלי סקרים כמו  תוכלו גם לצרף

Mentimeter  ולהתייחס לתוצאות. קיימת

בנוסף, אפשרות הצבעה )בדומה להרמת יד(. 

מספר מומלץ לאפשר פתיחת מיקרופון של 

הקפידו  -בזמן זה לאורך המפגש ) יםסטודנט

 ., כולל שלכם(ששאר המיקרופונים סגורים

 פתיחת השיעור

דקות לפני המועד שנקבע  15-פתחו את השיעור כ

 עם פרטים על השימוש  שקופית הסברוהעלו 

בפעם הראשונה, התחילו בשעה  .ZOOM-ב

היעודה אך הסבירו שנמתין מספר דקות למי שעוד 

מנסה להתחבר )בינתיים ניתן להנחות את מי 

שנמצא להתייחס בצ'אט לשאלה כלשהי או להשיב 

. כמו בכיתה פרונטאלית, התחילו (על סקר

 בפתיחה מעניינת שתחבר את הסטודנטים לנושא.

 טיפים להעברת שיעור חי מהבית )סינכרוני( 8

 

 

 

 

 הסבירו לסטודנטים על המערכת

אז נכון שטוענים שהסטודנטים הם ילידים 

אבל לא כולם באמת שולטים בקלות , דיגיטליים

ובוודאי שלא ניתן להניח שהם יודעים , בטכנולוגיה

. איך לתפעל את המערכת שבה מועבר השידור

לאוריינטציה הראשון הקדישו את תחילת השיעור 

ולתיאום ציפיות  קצרה של הסטודנטים במערכת

 .בנוגע להתנהלות במהלכו

 ניהול הצ'אט

הנחו  – על ידי עוזר/ת הוראהאם הקורס מלווה 

אותם לנהל את הצ'אט בזמן השידור. הצ'אט 

משמש הן להתייחסות לבעיות טכניות והן למענה 

על שאלות תוכן נקודתיות שעולות לאורך השיעור, 

אם אין עוזר/ת מהלכו.  אתאך לא נרצה שיקטעו 

הקפידו לעצור מספר פעמים ובנקודות  הוראה

  קריטיות כדי לבדוק שהסטודנטים אתכם.

 חזרה גנרלית

הכירו היטב את הפונקציות השונות במערכת בהן 

ניסוי כלים )רצוי תשתמשו במהלך השיעור וערכו 

  עם אדם נוסף שבודק ששומעים אתכם היטב(.

 אתם לא לבד

 –כאשר מדברים למסך התחושה היא שאתם לבד 

זכרו שצופים בכם כל הזמן! הקפידו על דיבור רציף 

על  ושמירה חיוך ,האנרגיה גבוהזמנים שקטים,  ללא

 הסטודנטים(.כלומר, עם ) קשר עין עם המצלמה

 יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ? 

tauonlinehyb@tauex.tau.ac.il 
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