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כ"ב ניסן תש"פ
 16אפריל 2020
לכבוד
מנהלי בתי הספר
רכזי התקשוב
שלום רב,
הנדון :למידה מרחוק – מפגש כיתה וירטואלי
אני מבקשת להצטרף לתודות של הנהלת המחוז והמשרד על הובלה וניהול הלמידה מרחוק באופן הראוי
לכל הערכה והוקרה.
בהמשך למכתבו של מנכ"ל משרד החינוך ,מיום חמישי ה –  2/4/2020בנושא שבנדון ,אנו מבקשים
להדגיש את החשיבות של מעבר ללמידה מלאה מרחוק ,כך שכל עובד הוראה יפתח ויפעיל "כיתת לימוד
וירטואלית" עם תלמידיו וזאת לצד מערכת השידורים וחומרי ההוראה המקוונים שהעמדנו לרשותכם.
המטרה היא העמקת הלמידה מרחוק באמצעות שימוש במודל הכיתה הוירטואלית המקדמת למידה
סינכרונית (באמצעות וידאו) לצורך שימוש בפרקטיקות הוראה ולמידה .כלל ציבור עובדי ההוראה יבצעו
לאורך יום הלימודים מרחוק מפגשים סינכרוניים באמצעות מודל הכיתה הוירטואלית בצורה מושכלת
ואפקטיבית בראיה מערכתית תוך איזון ושמירה על חוסן התלמידים (להלן קישור למצגת התכנית).
למידה זו מאפשרת גם מענה דיפרנציאלי ורגשי לקבוצות הלומדים .
לשם כך אנו מבקשים:


למלא שאלון הכולל ארבע שאלות זאת בכדי שנוכל לכוון את משאבי ההדרכה שלנו בנושא זה – למילוי
השאלון לחץ כאן (באמצעות הזדהות אחידה) – יש להגיש את השאלון עד ליום שני 20.4.20



להקים צוות מוביל תוכנית "הכיתה הוירטואלית" הכולל  :מנהל/ת ביה"ס ,רכז/ת תקשוב ורכז/ת
פדגוגי/ת .על הצוות לבחור את הכלי הסינכרוני האפקטיבי לצוות ביה"ס ,למפות את ידע המורים,
להעביר סדנה לחדר המורים בנושא הכלי והפרקטיקות ללמידה מרחוק  .כמו כן לבנות תוכנית עבודה
בית ספרית הכוללת הערכה ,בקרה וניטור השימוש של כלל צוות ביה"ס בכלי הסינכרוני הנבחר.



להנחות את המורים לפתוח מפגש כיתה וירטואלי ,בו יקיים המורה שיעור סינכרוני ,ישלח משימות
לימודיות ,יתמוך ברגשות התלמידים ,יעודד אותם לשתף בתחושותיהם ויחזק אותם באמצעות יצירת
חברת ילדים מגובשת.



להנחות את המורים לקרוא ולפעול על-פי הנחיות אבטחת מידע ,שיח מכבד ברשת והדגשים פדגוגים
להפעלת מפגש כיתה וירטואלי כמופיע בפורטל עובדי הוראה.
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אנחנו נלווה אתכם בתהליך באמצעות מערך תמיכה טלפוני ,בצ'אט ,בפורומים ,בהדרכות יומיות מקוונות
ובהשתלמויות ללמידה עצמית .לרשותכם יעמדו:






סדרת הדרכות מקוונות מחוזיות לרכזי התקשוב וציבור עו"ה יתקיימו בין התאריכים 19-23
באפריל ,קישור לסדרת ההדרכות.
הדרכה  -ממונה על התקשוב במחוז אורית טאטי וצוות מדריכי התקשוב
052-8285342 oritta@education.gov.il
מרכז שירות ומידע ארצי לעובדי הוראה  ,*6552 -בימים א-ה בין השעות .17:00-8:00
מינהלת יישומים מתוקשבים – מענה לבעלי תפקיד בבית ספר  ,03-6906600 -בימים
א-ה בין השעות .16:00 - 8:00
התגייסות צה"ל לתמיכה במורים – להלן קישור לבקשת הדרכה ותמיכה דרך פורטל מוסדות
חינוך בהזדהות אחידה (מדור תמיכה והדרכה)

בברכת הצלחה
אנחנו כאן בשבילכם !
בברכה,
אורית טאטי
ממונה על התקשוב מחוז מרכז

העתקים :
גב' ורדה אופיר ,מפקחת מחוז מרכז
גב' שושי גוטמן ,סגנית מנהלת מחוז מרכז
הרב גד בר טוב ,מחמ"ד מחוז מרכז
גב' פנינה שומרון ,מפקחת מתאמת על יסודי ,מחוז מרכז
גב' גילה חראזי ,מפקחת מתאמת יסודי ,מחוז מרכז
גב' חנה חרוסט ,מפקחת פיתוח מקצועי והדרכה ,מחוז מרכז
מפקחים כוללים

