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המלווה בפעילות בסביבה  , שיעור מקוון הוא שיעור בכתה

מנצל המורה את הסביבה המקוונת  בו , מקוונת בכיתה

 .להוראתו ולקידום תלמידיו

 בהלימה למטרות  השימוש בסביבה המקוונת נעשה

תוך מיצוי מרבי של ההזדמנויות שמזמנת  , ולצרכיוהשיעור 

קידום מטרות  , הסביבה המקוונת להתנהלות השיעור

 .ההוראה וקידום הלומדים

 



 דגמי ההוראה בכיתה -המורה המקוון  

 תכולה טכנולוגית    דגם סביבה לימודית

עמדת מורה מקוון  : 'דגם א

 בסיסית

 :עמדת מורה מקוון

     מחשב מורה 

     אינטרנטקישוריות ל 

      לוח הנראה לכל הלומדים  /על מסךמקרן

 .בכתה

,  מדפסת, מומלץ ציוד נלווה כמו סורק, בנוסף לכך 

 .מערכות שמע ועוד, מצלמה דיגיטלית

  

  

  +מקוון  -עמדת מורה: 'דגם ב

 לוח אינטראקטיבי

 

 .לוח אינטראקטיביו, עמדת מורה מקוון בסיסית

 .'מומלץ הציוד הנלווה המצוין בדגם א

עמדת מורה מקוון   : 'ד+ ' דגם ג

מספר עמדות מחשב לרשות  + 

   הלומדים

במהלך השיעור  מחשבים לרשות הלומדים מספר 

 (.או תוכנת שליטה/מקרן ו)' או ב' עם דגם א



 דגמי ההוראה בכיתה -המורה המקוון  

 פעילות המורה    דגם סביבה לימודית

עמדת מורה  : 'דגם א

 מקוון בסיסית

 :סביבה מקוונת ממוקדת מורה
 .תוך התמצאות בונגישות למידע  •

   .מחשב ואינטרנט, באמצעות מקרןהמחשה , הדגמה •

 .ברשת מולטימדיאלייםואמצעי המחשה  תכניםשימוש ב •

באמצעות כלי חומרים שהמורה הכין בעצמו שימוש ב •

 .בשעורהפקה דיגיטליים להעברה 

למניפולציות ועיבוד בתחום התוכן  כלים דיגיטליים שימוש ב •

,  פתרון גרפי של תרגילים, למשל מתמטיקה. של השעור

 google map –היסטוריה / גיאוגרפיה; ...שימוש במחשבון

 .  'וכד

אתר  : כגוןמרחב של המורה המקוון ניהול הלמידה ב •

   .אתר הכיתה, אתר המקצוע, המורה



 דגמי ההוראה בכיתה -המורה המקוון  

 פעילות המורה    דגם סביבה לימודית

  -עמדת מורה: 'דגם ב 

לוח + מקוון 

 אינטראקטיבי
 

 .גם בדגם זה הסביבה המקוונת ממוקדת מורה

נמצא שהמורה פועל באינטראקטיביות  ' בנוסף לדגם א

 :עם הסביבה המקוונת

,  ומשובבת עיןהמחשה והדגמה יצירתית חומרי •

קוגניציה ולב מעל גבי הלוח על ידי המורה ותלמידים  

 .במהלך השיעור

ויצירת דפי לוח תוך כדי , מוכנים מראשדפי לוח ניהול •

   .ההוראה ושמירתם

שימוש בפעילויות ועדכונן על לוח אינטראקטיבי  •

 .פעילויות מאגריְשמֹוִרים אחרים פיתחו מ

כפי שהתנהל על גבי תעוד מהלך השיעור  /הקלטת•

 .  הלוח

שימוש בתבניות מותאמות תחומי תוכן מוכנות מראש  •

 .השמורות בתוכנת הלוח
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 דגמי ההוראה בכיתה -המורה המקוון  

 פעילות המורה    דגם סביבה לימודית

עמדת מורה   : 'ד+ ' דגם ג

מספר עמדות + מקוון 

 מחשב לרשות הלומדים 

כולל יכולת  , ניצול הזדמנויות ההוראה שתוארו למעלה 

עם למידה אקטיבית ואינטראקטיבית   .תקשורת

של הלומדים  פעילות יזומה הסביבה המקוונת באמצעות 

בארגון משתנה  , כחלק ממהלך השיעורבסביבה מקוונת 

   (.קבוצתי, זוגי, יחידני)של לומדים 

 :  כגון

 פעילות מקוונת•

 שיתופית על מסמכים/ עבודה אישית •

 המחשות מקוונים  / ניסויים •

 תוצרים אחרים •

כל אלה כתוצרים משותפים במגוון אפשרויות  

לצפות ולהשתתף  , לתעדאינטראקטיביות בהם ניתן 

של כל תלמידי הכיתה באמצעות ריכוז  בתהליך הלמידה 

 .  המידע במחשב המורה

גם המורה וגם התלמידים מנהלים עבודתם  , בנוסף

  . במרחבי הסביבה המקוונת בכתה ומחוצה לה



 חפש את התמהיל המנצחל –שלושה אופני הוראה 

 תאור המודל

פרונטלית  הוראה מודל פרונטאלי ( 1)

 ממוקדת מורה

 העברת לשם כלל בדרך ,פסיבי ימודל  

  .ידע

  הכתה מול עומד המורה.   

 כתתי דיון באמצעות תלמידים פעלתה 

   .לתלמיד מורה בין דיאלוג בצורת

מודל תיווך והנחייה ללמידה אישית ( 2)

  הבנייתיתבדרך ממוקדת לומד 

 (  קונסטרוקטיביסטית)

  אקטיבית ידע הבניית ,פעילה מידהל. 

 הלומדים של אישית למידה עלתהפ, 

   .מהשעור כחלק ,אישית בעבודה

 באמצעות מחשבים העומדים  רוב ל

ראה דגם  )לרשות הלומדים במהלך השעור 

 (.כאן למעלה' או ד' הוראה ג

מודל תיווך והנחייה ללמידה ( 3)

 באמצעות  שיתופית הבנייתית

 לומדיםקבוצת 

   שיתופית פעילה למידה 

  הלומדים הפעלת אקטיבית ידע הבניית 

   .שיתופית עבודה בקבוצות

 עשיית או קבוצתית משימה כלל דרךב 

 .לימודי תוצר

  http://avrumrotem.comאברום רותם  ' דר -מורה מקוון 



אלא עליהם  , אינם יכולים להישאר במקום אחד המורים

כדי  , אחרים ולכבוש עולמות ידע לחפש, ללא הרף להתעדכן

 .ללמד ולהישאר מורים איכותיים ומועילים
 

,  להתעדכן כל הזמןהוא מורה שעליו : המורה המקווןכך גם 

להחליף פרדיגמות הוראה  , לעולם לא לנוח במקום אחד

,  הלומדים לא יקפאו על מקומםולדאוג לכך שגם , ולמידה

 .יתעדכנו ויתעצמו ויפרחואלא 
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להעצים את מעמדו של המורה נועדה , במהותה 
 .נגישותו לסביבה הדיגיטאליתולהגביר את    
 

 חוברת מידע והנחיות    –" מחשב  נייד לכל מורה"מתוך חוברת  

 (2008משרד החינוך יוני ) 

 


